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১। ন্ডাক্তারী ও কবিরাজী উ্ভয্নবিধ চিকিৎসার রহস্াবিৎ ভিষক্ শ্রীযুক্ত 

গণনাধুটুসেন, এষ, এ; এল, এম, এস বিষ্ভানিধি, কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়।- 

€$ছন-ঞন্থিনয় নমস্কার নিবেদনম্__ 

মহাশয়ের প্রেরিত “আযুর্কেদ-শিক্ষা” ছুই খণ্ড যথাসময়ে পাইয়াস্ছি, 
সে জন্য আমার আস্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আপনার গ্রন্থখানি অতি- 

ন্ন্দর হইয়াছে । যেভাবে আরম্ত করিয়াছেন, আশাকরি সেইভাবেই সমাপ্ড 

করিয়া মহাশয় দেশবাশীর ধন্যবাদার্থ হইসে । একখানি কুইযোগ-সংগ্রহ 

সাদর উপহান পাঠাইলাম ৭ এ বাটার মঙ্গল, মহাশযবের কুশল প্রার্থনীর | 
বিনয়াবনত- শ্রীগণনাথ সেন । ৬৫ নং বিডনষ্্রাট, কলিকাতা | ১১৫।০৯। 

| নাটোরের স্তৃতপুর্ব রাঁজচিকিৎসক অধুনা কাশীবাসী পাগতপ্রবর 
প্রযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

আপনার প্রণীত “আয়ুব্বেদ-শিক্ষা” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমি যতদুর 

দেখিলাম, অতি উত্তম হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে দেশের মহৎ উপকার সাধন 
হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । মহাশয়ের কূশল বাঞুনীয়। 

প্রীঈশ্বরচন্্র সেন। 
৮১ নং পাড়ের হাবেলী, বেনারেস সিটী। ১৫ই বৈশাখ, ১৩১৫ সাল। 

৩। আমি অসংখ্য ধন্তবাদের সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ও 

প্রণীত “আয্মর্ধেদ-শিক্ষার” প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। এই শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞ 
চিকিৎসকমহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শান্ত্র প্রকাশ করিতে গিয়া এক 

বৃহৎ কার্ষ্ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় আমুব্বেদীয় 

গুপ্ত-রত্রদমুহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন । এই গ্রন্থে রোগের 
চিকিৎসা-প্রণালী, তৎ্সঙ্গে গঁধধের নির্বাচম, প্রয়োগ ও প্রস্ততপ্রণালী 
বিশ্বতর্ূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বর্তমান সময়ে চিকিৎসা-কার্যে রোখনির্ণয়, 

ওউধধনির্বাচন ও পথ্যাপথ্য নির্দেশ কর! চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য | সুবিজ্ঞ 

কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ-নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের উধধের প্রয়োগ- 

প্রণালী ও পথ্যাপখ্যের সুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন । গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণ- 

তার সহিত গ্রন্থ-প্রণয়ন কার্ষ্য আরস্ত করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি প্রশং- 

সার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতাঁর সহিত 
এ গ্রন্থপ্রণনকাধ্য সমাধা করিবেন । এই পুস্তকে প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসাসন্ব- 
স্বীয় বহুতর আ'বশ্টকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎসাব্যবসায়ীর 
হস্তে ইহার একখানি পুস্তক গাকা নিতাস্ত আবস্থাক ৷ ১২1৩৯ । 

শ্রীবিনাশচ্ গপ্ত। পেনশন প্রাণ যঙ্সসিষ্ট্যাপ্ট সার্জন, এলাহাবাদ। ৰ 



আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 
( আগুর্ধব্দ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ | ) 

প্রথম খণ্ড। 

[ চতুর্থ সংস্করণ । ] : 

কবিরাজ শ্রীঅম্তলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্তৃক 
সঙ্কলিত 

ও 

১৭ নং কাশীনাগ দত্তের গলীট হইতে শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্তৃক 
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মূল্য ৯ এক টাকা মাত্র! 





ভূমিকা । 

আমুর্ধেদশান্ত্র এতই জটিল যে সংস্কৃতে প্রগাঢ় বৃযৎ্পত্তি এবং বহুকাল 
বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট অবস্থান পূর্বক চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞানলাত ব্যতীত 
উহার ভাবার্থ হৃদরগগম করিয়! চিকিৎসাকার্যে সফলকাম হওয়। একপ্রকার 

অসম্ভব এমতাবস্থায় সাধারণের পক্ষে আম্ব্বেদীয় চিকিৎসার মর্ম অবগত 

হওয়! সহজসাধ্য নহে,অথচ যাহার সহিত জীবন-মরণের নিত্যসন্বন্ধ; এরূপ 

একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মন্গ্রহণ সকলেরই কর্তব্য ; কিন্তু বঙ্গ- 

'তাঁষায় লিখিত তদ্রপ আমুর্কেদীয় চিকিৎসাবিষয়ক সরল গ্রন্থ নাই । হোযিও- 

প্যাখিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থসকলের মর্ম যেরূপ সহজে 

উপলব্ধি করিয়া টিকিৎসাকার্ষে প্রবৃত্ত হওয়া! ঘায়, আফর্কেদীয় গ্র্নকল 
রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াঁও দীর্ঘকাল স্বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা- 

বিষয়ক শিক্ষা লাভ না*করিলে, উত্তমরূপে চিকিৎসা-জ্ঞান জন্মে না, এই জন্যই 

আমুর্কেদমতে চিকিৎসাকার্য্যে হণ্ুক্ষেপ করিয়া অনেকে লক্ষণ অনুযায়ী 
উধধ নির্বাচন করিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন মহথ্িগণ কেবল অধিকার 
অন্ুসারেই ওষধ নির্বাচন ও তাহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু লক্ষণানু- 
যায়ী চিকিৎসাবিষয়ক কোনও সহজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই এবং দুইটা, 

তিনটা বা ততোধিক রোগ মিলিত অথবা! একটী মূলরোগে বিবিধ মারাত্মক 
উপসর্গ উপস্থিত হইলে, কোন্ রোগের ব! উপসর্গের চিকিৎসা কোন্ সময়ে 

কিরূপ ভাবে করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন উপদেশ প্রদান করেন 
নাই? তাহারা কেবল উষধগুলিকে জ্বর প্রভৃতি রোগের অধিকর্ধরানুসারে 

বিন্ততস্ত করিয়াছেন, কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ উপসর্গ বিদ্তমানে 
কোন্ ওষধটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, সে বিষয়ে যদ্দি তাঁহারা কিন্বা তাহাদিগের 
পরবর্তী আম্ুর্কেদ-গ্রন্থকারগণ বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন ? তাহা 
হইলে বর্তমান সময়ে আফুর্ধেদের উপর জন সাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধা) তদ- 
পেক্গ। অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত, সন্দেহ নাই। 

.. দৃষ্ান্বস্থলে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির উল্লেখ. 
করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন/ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা 



(৪) 

রাজ-চিকিৎসা, সুতরাং রাজার সাহায্যে উহার এত উন্নতি; কিন্তু এলো- 

প্যাথিক চিকিৎসার কথ ছাড়িয়া দিলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এই 
অল্পকালের মধ্যে যে কতই উন্নতি হইয়াছে, তাহ তাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত 
হইতে হয়ঃ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে অন্যান্ত কারণের মধ্যে বাঙ্গালা 
ভাষায় সরল চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের বহু প্রচলনই এদেশে হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসাবিস্তারের একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে | অনেকে মনে- 

করেন যে, আমুর্কেদীয় সংস্কত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট ; উহার সংস্কার 
বা বঙ্গানুবাদ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় "ঠাহাব্রা 

এটা বুঝিয়া দেখেন না যে, বিজ্ঞচিকিৎসক বঙ্গের সর্ধন্তর সহজ প্রাপ্য নহে 

এবং যাহাতে সাধারণের জীবন মরণের নিত্য সন্বন্ধ বিচ্যমান রহিয়াছে, সেই 
বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সর্ধ সাধারণের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া কর্তব্য । আরও 

একটি দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যদেশে বনুদর্শী চিকিৎসকগণের বহুদর্শনের 
ফলস্বরূপ যেরূপ মেভিকেলজার্ণাল বা চিকিৎসাবিষয়ক পন্রিক৷ প্রকাশিত হয়, 

আমাদের দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সে বিষয়ে একেবারেই উদ্বাসীন, 

তাহারা আজীবন চিকিৎসা এবং ওষধের "গুণাগুণ সম্বন্ধ যতট,কু অভিজ্ঞতা 

অঞ্জন করেন, '্টাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তৎ্সমস্ত বিলুপ্ত হয় ; ইহা, 
কি কম ছুঃখের কথা ? 

আমাদের যা কিছু ছিল, এইরূপ ভাবেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং 
বর্তমানে যদি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা যায়, তবে এখনও যাহা কিছু আছে, 

তাহাও হয়ত কালের প্রভাবে তবিষ্যতে বিলুপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় 

দ্বীর্ঘকাল যাবৎ চিকিৎসাকার্ষো ব্যাপূত থাকিয়া ওষধ ও চিকিৎসা সন্বন্ধে ষে 

সামান্ত অভিজ্ঞতা! জন্মিয়াছে, তাহাও দেশের জন সাধারণের মধ্যে প্রচারের 

উদ্দেপগ্তে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং এইজগ্যই “আযুর্ধেদ-শিক্ষা” নামক 

এই অভিনব গ্রন্থের স্ষ্টি ; হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থদৃষ্টে যেরূপ সহজে বধ ব্যবস্থা! 

করা যায়, এই গ্রন্থখানি দৃষ্টে সাধারণে তত্রপ এবধ প্রপ্োগ করিতে পারিবেন, 

এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি কিন্তু কতদূর 

রুতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সুধীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। 
উপসংহারে এতদেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট নিবেদন এই-_তীহারা 
স্ব স্ব চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞানলব্ধ ফল পুস্তকাঁকারে প্রচার করিলে দেশের একট 
প্রধান জতাব দূরীভূত হইধে। 
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পরিশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই-্রন্থের কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ 
ৃষ্ট হইলে এবং আমাকে তাহা জানাইলে, পুনঃ সংস্করণে সংশোধন পূর্ব্বক 

গ্রন্থ মুদ্রিত করিব । 

জ্রীঅস্বত লাল গুপ্ত । 

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় । 

এই গ্রচ্চে প্রত্যেক রোগের নিদানান্ুযায়ী লক্ষণসকল সরলতাবে বিস্তারিত- 

রূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

রোশের বাহিক ও আভ্যান্তরিক লক্ষণান্ুপারে এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্মার 

এতিভেদে কোন্সমড্জে কোন্ গঁধধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং অবস্থাবিশেষে 

প্রলেপ ও বস্তি প্রভৃতি ব্যবহারের নিয়ম সকল বিস্তারিতর্ূপে সন্লিবদ্ধ 

হইয়াছে। 

বাস, পিত্ত ও শ্রেম্ার গতিভেদে এবং বাহক লক্ষণান্ছসারে অথবা ২। ৩টী 
রোগ মিলিত হইলে যে সকল অন্ুপানে ওঁষধ প্রয়োগ করিতে হয়, সেই সকল 

সহজপ্রাপ্য অন্ুপান ওষধের স্ঙে পরিব্যক্ত হইয়াছে । 
একটা রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপত্রবস্বর্ূপ অন্য যে সমস্ত উৎ্কট 

রোগ উপস্থিত হয়; এই গ্রন্থে সেই সমস্ত উপদ্রবের চিকিৎসাবিধি ও ওষধসকল 
প্রদত্ত হইয়াছে । 

চিকিৎসাবিধির মধ্যে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ এবং যন্ত্রাদির 
বিকৃতিবশতঃ রোগসমূহ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি যথাসাধ্য 
পরিষ্কাররূপে বর্ধিত হইয়াছে । 

রোগসমহের কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ মুখ্যরোগের সঙ্গে ২৩ বা ৪টী রোগ 
মিলিত হইলে এবং রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় অথবা বাত 'পিভাদি- 
তেদে কিরূপ ওষধ প্রয়োগ আবশ্তক, চিকিৎসাবিধির মধ্যে তাহার উল্লেখ 
করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় ৩1৪টী ওঁবশ, নির্বাচন কিয়! বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । 
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ব্যবস্থিত গধধের নিয়মেই তাহার প্রস্তুত প্রণালী ও উপকরণের তালিক৷ 

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
প্রত্যেক রোগের অবস্থাভেদে সহজলত্য পথ্য সকল সন্িবিষ্ট করা 

হইয়াছে । 
ষধসমৃহ প্রস্তত করিতে হইলে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য এবং বিষ, 

উপবিষ ও উদ্ভিজজাদির প্রায়শঃ আবশ্তকতা৷ হয়, স্ুতরাং'উহাদের শোধন ও 

জারণ মারণের সহজপ্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

একটী গুঁষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, এবং তন্মধ্যে কোনও দ্রব্য হুশ্রাপ্য 

হইলে, তৎপরিবর্তে তদৃগুণবিশিষ্ট কোন্ দ্রব্য প্রদ্দান কর! কর্তব্য, তাহা! পরি- 

ভাষা নামক অংশে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে । 

তৈল, ঘ্বতঃ মোদক ও অবলেহ প্রভৃতির প্রস্তত প্রণালী সহজে ষাহাতে 

হৃদয়ঙগম হয়, এরূপ ভাবে বুঝাইয়। দেওয়া হইয়াছে । মৃচ্ছা, কাথ ও কন্ক- 
দ্রব্যাদ্রির পাকের নিয়ম পরিব্যক্ত হইয়াছে । 

রোগীব অবস্থাতেদে ভিন্ন তিন্ন পথ্যাদির আবশ্ঠকৃতা বশতঃ মস্থরযুষ, 
মুগেরযুষ, মণ্ড, মাংসযুষ ও উদ্ঞোদক প্রভৃতির প্ররস্ততপ্রণাঁলীর উল্লেখ কর! 
হইরাছে। 

এই গ্রন্থে যে সকল ওষধ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা! আমাদের বহু পরীক্ষিত 
সুতরাং এ সকল ওধধ প্রয়োগ করিবার সময়ে উধধগুলি অপরীক্ষিত বলিয়! 
কাহারও সন্দেহ কবিবার কোনও কারণ নাই। 

শীন্ত্রে যেরূপ মাত্রার উল্লেখ আছে, তদ্রপ মাত্রায় আজ কাল ওঁষধ 
প্রয়োগ করা হয় না আমরা সচরাচর যে মাত্রায় উষধ প্রয়োগ করিয়া! থাকি, 
ইহাতে সেইরূপ মাত্র! লিখিত হইয়াছে । 

যে সকল গধধের প্রয়োগ কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্ট হয় না, এই গ্রন্থে 
সেইরূপ অনেক ওধধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এ সকল ওঁষধের প্রয়োগপ্রণালী 
বিশেষতঃ অরবিকার-চিকিৎসা! পূর্ববঙ্গ হইতে সম্কলিত হইয়াছে । 

.. গ্রন্থবিশেষে কোনও ওষধে দ্রব্যের ও পর্পিমাণের বিভিন্নতা লক্ষিত 
হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ওষধ প্রস্ততকালে যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ 

করা হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 
:. ব্যবসায়ের অন্থরোধে অনেকে বিষ, উপবিষ, ধাতু ও উপধাতু প্রতৃতি 

দ্রব্যের শোধন ও জারণ মারণের সহজ প্রণ।লী এবং ওষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুতের 
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সহজ প্রণালী সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন না, কিন্তু আমি এই গ্রন্থ 

প্রত্যেক বিষয় সরলতাবে ব্যক্ত করিয়াছি, কিছুই গোপন করি নাই । 

সতকীকরণ । 

“আঘুব্বেদ-শিক্ষণ” সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ এইরূপ গ্রন্ ইতঃপুর্বে আর 

কখনও খুদ্রিত হয় নাই; সুতরাং আইনান্মুসারে ইহা যুদ্রিত করিতে কেবলমাত্র 

আমিই সম্পূর্ণ অধিকারী । এই অবস্থার যদি কেহ ইহার নকল বা কোনও 

অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, তবে তিনি আইনের আমলে আসিবেন। 

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনী | 

প্রথম্খণ্ড “আযুর্ধেদ-শিক্ষার” দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। 

বিগত ১৯০৭ ্রীষ্টাবেন প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমি প্রথমতঃ এই গ্রন্থ 
শালধিতে প্রবৃত্ত হই এবং এর অবের শেষেই প্রথমখণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত 
হয়; সুতরাং এই অগল্নকালের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত 

হওয়া আমার পঙ্ষে সামান্য সন্তোষের কারণ নহে। 

চিকিৎ্সা-বিষয়ক গ্রস্থদকল মাতৃভাষার মুদ্রিত হওয়াই বাঞশীয়। কিন্ত্ত 

আমুর্ধেদীয়-গরন্থ এররূপভাবে একখানিও এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই, স্বতরাং 

বলিতে গেলে এ বিষয়ে “আমুক্বেদ-শিক্ষা”্ই প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রচারের 

উদ্দেপ্ত সফল হইবে কিনা, তৎ্সন্বন্ধে বিবেচনা করিবার অবসর আমি 

কখনও পাই নাই, কারণ স্বদ্দেশী আন্দোলনহ আমাকে এই কার্ষ্য প্রবৃত্ত 
করাইয়াছে। 

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পৃর্ববীপেক্ষা বর্তমানে আমাদিগের আত্মনির্ভর- 
শীলত। ও কার্য্যকরী ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই গ্রস্থই তাহার প্ররকুষ্ট উদা- 

হরণ; কারণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রবুদ্ধ না হইলে, অন্য সময়ে আমি এইরূপ 

দুঃসাহসিক কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম কি না সন্দেহ । 

হোমিওপ্যাথিকের ন্যায় আযুর্ধেদীয় সরল চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রচারিত হয় 

এবং জন সাধারণ উহা দৃষ্টে আযুর্ক্েদের মর্ঘ্ম অন্ত হইয়া সহজে, চিকিৎসা 
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করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্তের বশবর্তী হইয়া আমি এই গ্রন্থের লিখন- 
কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কিন্তু আশ ফলবতী হইবে কি না জানি না, ষদি 
হয়, মানবজন্ম সার্থক জ্ঞান করিব । 

প্রথমতঃ যখন এই ছুরহ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই, তখন চিকিৎসকমণ্লী এই 
গ্রন্থের জন্য এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ. করিবেন, এবং ইহার মুদ্রণকাধ্য্য 

এতদূর অগ্রসর হইবে? এরূপ আশ! ছিল না" এখন বুঝিতে পারিতেছি, ইহা 

একমাত্র ভগবানের দয়া । 

পরিশেষে বক্তব্য এই-_এই গ্রন্থদ্বার৷ সাধারণের বিশেষ উপকার হওয়ার 

সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গভে নিহিত; তবে প্রথমখণ্ড ও 

দ্বিতীয় খণ্ড দর্শনে অন্যান্য খগ্ুগুলি প্রাপ্তির জন্ত জনসাধারণ যেরূপ অধীর 

হইয্বাছেন এবং চিকিৎ্সকমণ্লী উহা দৃষ্টে যেরূপ উচ্চ অভিমত প্রকাশ করি- 
য়াছেন, তাহাতে মনে হয়ঃ কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে। 

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনী 
প্রথম খণ্ড “আমুক্েদ-শিক্ষা”্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এত 

অল্লকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া আমার পক্ষে পরম 

সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা! দ্বারা এই গ্রন্থ যে জনসাধারণের 
আদরের বস্ত হইয়াছে এবং আমুর্দেদের উপর দিন দিন যে তাহাদের 

অন্থরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়। যায় । 
হের 

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনী । 
আঘুর্বেদ-শিক্ষা প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ 

সংস্করণ মুদ্রিত হইগ। 

শ্রীতম্বতলাল গুপ্ত । 
১৭ নং কাশীনাথ দের স্্ীট, নিমতলা ; কলিকাতা । 
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মতান্তরে স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধবজ প্রস্তুত করণ। 

্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ প্ররস্তত সম্বন্ধে শাস্ত্রে মতান্তর দৃষ্ট হয়। আমরা 

যে মত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহাই সহজ, চারি প্রহরে প্রস্তত হয়। 

প্রত্যুষে ছয়টার সময় চড়াইলে সন্ধ্যা ছয়টার সময় বা একটু অগ্রপশ্চাৎ 
উহার পাক শেষ হয়! এই নিয়মে যকরধ্বজ পাক করিতে হইলে, একখণ্ড 

খড়ীদ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, তৎ্পরে বোতলের মধ্যস্থ কজ্জলী 
যখন গলিতে আরম্ত হয়, তখনই এ খড়ী আপনি উঠিয়া যায়, কিন্তু আবাল 

মু হইলে আপনি উঠিয়া যায় না, খড়ী খুলিয়৷ ফেলিতে হয় ; তখন দেখা যায় 
কজ্জলী গলিয়া বোতলের গলায় সংলগ্র হইয়াছে ও সেই জন্য বোতলের 
মুখ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছেং তখন একটি লৌহশলাকা (হুকারশল1) আগুণে 
পোড়াইঘ্া বোতলের গল। পরিষ্কার করিয়া! দিতে হয়, মধ্যে যধ্যে এইরূপ 

করিলেই চারি প্রহরে ব। বারো ঘণ্টারই উহার পাক সমাধা হয়, এই সহজ 

মতই আমরা এই গ্রন্থে লিখিয়াছি, কিন্ত এতত্ব্যতীত আরও তিন প্রকারে 
মকরধ্বজ পাক কর! যাঁয়। 

* ১। আট প্রহরে বা এক দিন এক রান্িতে পাক । ২। বারে প্রহরে বা 

ছুই দিন এক রান্রিতে পাক। ৩। ষোল প্রহরে ব৷ দুইদিন ছই রাত্রিতে 
পাক। এই তিন প্রকার মকরধ্বজ পাক করা অত্যন্ত কঠিন, ইহাতে যেমন 

অর্থব্যয়, তেমনি পরিশ্রম, তাহার পর যার জন্ত এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম- 

স্বীকার তাহা! প্রস্তুত হইবে কি না তাহারও কোনই স্থিরতা নাই, কারণ 

সাধারণ মকরধ্বজের প্রস্ততপ্রণালী আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে 

বোতলের মুখের ছিপি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, সুতরাং বোতলের মধ্যে 
অনায়াসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় ও পাক নিষ্পন্ হইল কি না অনায়াসে 
বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু এই তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে 
এমন ভাবে বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, যেন কোনও প্রকারে ছিপি 
উঠিয়া যাইতে না পারে; সুতরাং পাক সমাধা হইল কি না তাহা বুঝিবার 
কোনও উপায় থাকে না; কেবল নির্দিষ্ট নিয়মে জাল দিয় হাড়ী নামাইতে 
হর। বিশেষতঃ উহাতে বোতলের মুখ রুদ্ধ থাকে বলিয়া সময় সমশ্ব বোত- 
লের ছিপি উঠিয়। যাইতে দেখা যায় বা ছিপি উঠিতে ন। পারিলে বোতল 
কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া পড়ে অথবা বোতল ফাটিয়া যায়, কারণ ন্মুখ রুদ্ধ 
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থাকায় বোতলের মধ্যস্থ ধূম নির্গত হইতে পারে না। এই সকল কারণে 
এ নিয়মে তিন চারি বার মকরধ্বজ পাকের চেষ্টা করিয়াও একবার কৃতকার্য 

হওয়া কঠিন। কিন্তু বোতলের মুখ খোলা থাকিলে, এ সকল অন্থুবিধা কিছু- 
মাত্র তোগ করিতে হয় না অথচ পাক সন্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া বায়, এই 

জন্যই আমর] সহজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এতদ্বাতীত আরও ছুই প্রকার 

মকরধ্বজ আছে, বথা-বড়গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ ও সিদ্ধ মকরধ্বজ, 

ইহাদের পাকের বিধান নিয়ে দ্রষ্টব্য । 

ষড়গুণ-বলিজারিত মকরধবজ | একটি বানুকাপূর্ণ হাড়ীর মধ্যে 

একটি মাটার পাত্র রাখিয়! চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, তৎপরে ঘে পরিমাণ 

পারদ দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তত করিতে হহবে, সেহ প্রমাণে পারদের সমান 

গন্ধকচুর্ণ উক্ত মাটির পাত্রে প্রদান কারবে এবং উহা গলিয়া তৈলের গ্ঠায় 

হইলে তাহাতে সেই পারদ নিক্ষেপ করিবে । এইবপে ক্রমশঃ পারদের ছয়- 

গুণ গন্ধক দেওয়া হইলে ও তাহা হইতে ধৃযনির্গম 'ব্রহিত হইয়া আসিলে 

হাড়ী নামাইর়। এ পারদ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত পারদ 

আট তোলা ও স্বর্ণের হুক্ম পাত এক তোলা একত্র মর্দন পৃর্বক উহার পহিত 
আট তোলা! গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কম্জলীকরত ন্বর্ণসিন্দুরের ন্যায় চারি প্রহর 
পাক করিবে । 

সিদ্ধমকরধ্ৰজ | . বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোল! ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্্পাশ 

৪ তোল! একত্র মর্দন পূর্বক মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত বিশ্তুদ্ধ গন্ধক ১৬ 
তোল মিশাইয়! আটপ্রহর ঘর্দন করতঃ কজ্জলী করিবে, তৎপরে শ্বেত অক্ষোট 
অর্থাৎ ধলা আীকডা ফলের রস, রক্তকার্পাস ফুলের রস ও দ্বতকুমারীর রস 
দ্বারা এ কজ্জলী পৃথক্ পৃথক্ মদ্দিন করিয়া শুষ্ক করিবে, পশ্চাৎ বোতলের 
মধ্যে স্থাপন করিয়া মকরধ্বজের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে ও পাক শেষ 

হইলে নামাইয়! স্বর্ণ সিন্দুর গ্রহণ করিবে । এই স্বর্ণসিন্দুরের সহিত পুনর্ধার 

দ্বিগুণ পন্ধক মিশিত করিয়া! কজ্জলীকরতঃ পূর্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের রসে মর্দন 
পূর্বক শুষ্ক করিবে ও বোতলের মধ্যে স্থাপন পূর্বক পুনর্ধার চারিপ্রহর পাক 
করিঝে। এইরূপে আরও একবার পাক করিলে সিদ্ধমকরধবজ প্রস্তুত হয়। 
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(প্রথম খণ্ড ।) 

বিষয়, 

তিন প্রকার মকরধ্বজ ( ভূমিকা! ) ৯ 

১০ তাঁম্রের অমৃতীকরণ ধড়গুণ বলিজাবিত মকরধবজ এ 

সিদ্ধমক রর এ 

পরিভাষা-প্রকরণ । 

পারদ শোধনবিধি 

হিস্থলোথ পারদ বিধি 

গ্ধকশোধনবিধি 
কজ্জলীক রণবিধি 

হিঙ্গুলশোধনবিধি 

রসসিন্দুর প্রস্ততবি ধি 

স্ণসন্দ্র প্রস্ততাবিধি 

অভ্রশোধনবিধি 

অভ্রতন্মবিধি 

লৌহশোধনবিধি 

লৌহতন্মবিধি 

মণ্ডুর শোধনবিধি 

মও্ুরতস্মবিধি 

বঙ্গশোধন বাধ 

বঙ্গতস্মবিধি 

সীসকশোধনবিধি 

সীসকভস্মবিধি 

তাত্শোধনবিধি 

পৃষ্ঠা বিষয় 

তাত্ভন্মবিধি 

* . পিত্তল ও কাংস্ত শোধন[(বধি 

৷ পিত্তল ও কাংস্য ভন্য বিধি 
ধর্পরশোধনবিধি 

১: ধর্পর তক্মবিধি 

”। রৌপ্যশোধনবিধি 
২ | রৌপ্য ভন্মবিধি 
*. স্বর্ণশোধনবিধি 

স্বর্ণতন্মবিধি 

স্বর্ণমাক্ষিকশোধনবিধি 

স্বর্ণমাক্ষিকভম্ম বিধি 

রৌপ্যমাক্ষিক শোধনবিধি 
রৌপ্যমাক্ষিক তস্মবিধি 

” | পিগুহরিতাল শোধনবিধি 

৫ : বংশপত্রহরিতাল শোধনবিধি 
” । হরিতাল তন্মবিধি 
1 রসমাণিক্য প্রস্ততবিধি 

” | গোদস্তহবিতাল শোধনবিধি 

৬ | মনঃশিলাশোধনবিধি 

সিটি ত্টী 

৪ পাশা আপ শপ শশা শা পপ শী পাপী সপ পপ পোপ 

চন চক 

” | দ্রারুমুজশোধনবিধি 

” ; সোহাগ শোধনবিধি 

*:” 1 কড়িশোধনবিধি 



বিষয় 

কড়িভন্মবিধি 
মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তি- 

শোধনবিধি 

মৌক্তিকপুক্তি ও জলশুক্তি- 
ভম্মবিধি 

শঙ্খশোধনবিধি 

শঙ্খভম্মবিধি 

সমুদ্রফেনশোধনবিধি 

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা শোধনবিধি 

গৈরিক শোধনবিধি 

রসাগ্ুন শোধনবিধি 

হিরাকস শোধনবিধি 

তুথকশোধনবিধি 

করুষ্ঠশোধনবিধি 

স্ষটিকশোধনবিধি 

নিশাদলশোধনবিধি 

যবক্ষার প্রস্ততবিধি 

যবক্ষার শোধনবিধি 

হীরকশোধনবিধি 

হীরকতস্মবিধি 

মুক্তা ও প্রবাল শোধনবিধি 

মুক্তা ও প্রবাল তস্মবিধি 

বৈক্রান্ত শোধন ও ভন্মবিধি 

বিবিধরত্ব শোধনবিধি 

বিবিধবত্ব ভন্মবিধি 

 উপরত্ব শোধন ও ভম্মবিধি 

রাজপট্ শোধন ও তন্মবিধি 
. শিলাজতুশোধনবিধি 

নখীশোধর্নবিধি 

১১ বিষশোধনবিধি 

কষ্ণসর্পবিষ শোধনবিধি 
১২ জৈপালবীজ শোধনবিধি 

ুস্ত;রবীজশোধনবিধি 

” সিদ্ধিবীজ ও সিদ্ধিশোধনবিধি 

” : লাঙ্গলীবিষশোধনবিধি 

”» ' বৃদ্ধদারকবীজশোধনবিধি 

” অহিফেনশোধনাবিধি 

” : কুচিলাশোধনবিধি 

”. ভল্লাতকশোধনবিধি 
” | গুগ্গুলুশোধনবিধি 

১৩ হিস্থুশোধনবিধি 

” রসোনশোধনবিধি 

সীজক্ষীরশোধনবিধি 

” আকন্দশোধনবিধি 

”  ঝুঁচ ও করবীমূলশোধনবিধি 

” ' বিবিধ বীজ শোধনবিধি 

” জলৌকাশোধনবিধি 
১৪. পরিমাণনির্ণয 

”  দ্রব্যবিশেষে মাত্রার ভেদ 

সরস দ্রব্যবিশেষে গ্রহণবিধি 

পুরাতন দ্রব্যবিশেষে গ্রহণবিধি 

' দ্রব্যাঙ্গগ্রহণবিধি 

" , খতুতেদে দ্রব্যাঙ্গ গ্রহণ 

১৫ ৃ ওষধের বীর্য্কাল নিরূপণ 

” ; ওষধ গ্রহণের স্থান নিরূপণ 
” ৃ ওধধগ্রহণে অপ্রশস্ত স্থান 

”. পুংস্্ীভেদে প্রাণিজ দ্রব্য 

”। গ্রহণ 
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এক দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য 

গ্রহণবিধি 

সমগুণবিশিষ্ট একদ্রব্যের অভাবে 

অন্য দ্রব্য প্রদানবিধি 

রস ও তদ ভাবে রস, প্রস্তত- 

বিধি 

তওুলোদক প্রস্ততবিধি 
উষ্জোদক প্রস্ততবিধি 

কাজি প্রস্ততবিধি 
তক্রু প্রস্ততবিধি 

কট র প্রস্ততবিধি 

অম্রমূলক প্রস্ততবিধি 

মধুশুক্ত প্রস্ততবিধি 

পর্পটী প্রস্ততাবিধি 

অনাদিসাধনবিধি 
মাংসরস প্রস্ততবি ধি 

মাংসমুষ প্রস্ততবিধি 

হপ্ধপাকবিধি 

মোদকপাকবিধি 

গুড়পাকবাধ 

গুগ্গুনুপাকবিধি 
ওষধপ্রস্ততবিধি 

চুর্ণের পাক নিষেধ 

নেহপাকবিধি 

ভাবনাবিধি 

কাধে প্রক্ষেপমাত্র! নিরূপণ 

কাথে দোষতেদে মধু ও চিনির 

প্রক্ষেপ-মাত্র! 

দোষতেদে অন্থুপানের মাত 

&/ ৩ 

১ 

র স্তন্পায়ী শিশুর ওঁধধ সেবনবিধি 

মহাপুটবিধি 

৫ 

72 ৃ 
1 
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২৬ | বমনের অযোগ্য ব্যক্তি নিরূপণ 
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২৭: 
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ৃ 
| 
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পৃষ্ঠা : বিষয় 
ওধধ ভক্ষণবিধি 

ওষধ সেবনের কালনির্ণয় : 

গজপুট বিধি 
ববাহপুটবিধি 

৷ কৌক্ুটপুট বিধি 
কপোত ব৷ লঘুপুটাবিধি 

ভাগুপুটবিধি 
 ষধ পরিজ্ঞটুনের উপায় 

ুঁষধের গুণপরীক্ষ। 

বিরেচনাযোগ্য ব্যক্তি নিরূপণ 

নস্ত গ্রহণে অযোগ্য ব্যক্তি 

নিরূপণ 

কটুতৈল মৃচ্ছাবিধি 
তিলতৈল মৃঙ্ছাবিধি 
এরও তৈল মৃষ্ছীবিধি 
দ্বত যুঙ্ছাবিধি 
গন্ধপাকত্রব্য 

মতান্তরে গন্ধপা কত্রব্য 

যুষ প্রস্ততবিধি 

২৮ খৈরম্ও প্রস্ততবাধি 

প র হিঙ্গুলাকষ্টরস ও রৌপ্য তন্মবিধি 
২৯ | 
৩০ | ভল্লাতকের গুণ ও প্রয়োগপ্রণালী 

স্বর্ণ সিন্দূরসহ স্বর্ণের উত্থান 

৷ ভল্লাতক শোধনে সতর্কতা ' 
” | তাম্রাদি তম্মের সহজ প্রণালী 



বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্টা 
| জ্বরকুলাস্তক ১১ 

্রন্থারস্ত। ূ পঞ্চবক্ত রস ১২ 

বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্য ই 

বায়ু, পিত্ত ও কফের সাধারণস্থান “ 
বায়ুর কার্য বিটি 5 

পিত্তের কার্য্য 479 
| | কস্তরীভৈরব 

শ্লেম্মার কার্ষ্য কাত নর 

বামুর স্থানভেদে নাম ও কার্য আ টি রী রম 

পিত্তের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য | 
কক কারিনা নারাকা ও আগরকস্ত,রী ( যতাস্তরে ) 
জি * [ কম্ত,রীভূষণ ( মতান্তরে ) 

ই "  জ্বরে-_উদরাশ্বান-চিকিৎসা 
১] 

জ্বরের লক্ষণ ”. হিঙ্গ ্কচূর্ণ 

জরচিকিৎসাবিধি ৫ স্বশ্প অগ্রিমুণচূর্ণ 
জ্বরে ওঁষধপ্রয়োগাবিধি ৬ | দারুবটকপ্রলেপ 

কারণতেদে জরের রূপান্তর ৭ যবপ্রলেপ 

সামজ্বরে-_উষধ।  জ্বরে__অতিসার-চিকিৎসা। 
মৃত্যাজয় রস ্ সদ্ধপ্রাণেশ্বর রস ১৬ 

হিজুলেশ্বর ১ সব্বাঙ্গসুন্দর ব! মহ্?গন্ধক 

্াবটা » প্রাণের রস ১৭ 

অখ্বিকুষমাররস ১০ 
ই *: জ্বরে বমন-চিকিৎস। 

আরমুবারি টু | পিপ্নল্যান্ধলৌহ ১৭ 
নবজরেভাগ্কুশ ১১ চন্দ্রকান্তি রস ১৮ 
চণ্ডেশ্বর ” | স্বর্ণমৎস্যণ্ডী ৮ 

মহাজবাষ্ধুশ . ” | ক্রিষিনাশক যোগ ্ 
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ছন্গিহর যোগ ১৯ জ্বরে অরুচি-চিকিৎসা ৷ 

স্বরে-__প্রলাপ-চিকিৎসা । | সুধানিধিরস ২৫ 

| গ ্ 

্ট পারি | 
প্রলাপনিবর্ভক 18 ই 

জ্বয়ে-দাহ-চিকিৎসা। . সম্সিপাতত্বরের লক্ষণ । 
» . ভ্রয়োদশ সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ 

দ্াহমঞ্রী সা ১ 

দৃহান্তকলৌহ ২০. & 

দাহহরলেপ "বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস, মধ্যা- 

ভ্বরে-_পিপাসা-চিকিৎসা | : বন্থা এবং বৃদ্ধি অনুসারে ত্রয়ো- 
' দশ সনিপাতের নাম ও লক্ষণ । 

বড়ঙ্গপাশীয় ্ 

তৃষ্কাহরযোগ ২১ | বিস্ষারক ব৷ বাতোন্বন সন্িপাতের 

জ্বরে_ কাস-চিকিৎসা । 

কাসকুঠার ৰ 

চন্দ্রামৃতরস ২২. 

কাসাস্তক রস ্ 

জ্বরে -সর্ববাঙ্গ শুল-চিকিৎসা । 

বাতগজাদ্শ 
রামবাণরস ২৩ 

রসোনাদি র্চাথ ্ 

বানুকাম্ষেদ রর 

জ্বরে শিরঃশুল-চিকিৎসা। 

লক্ষ্মীবিলাস রস 
স্বর্ললক্্বীবিলাস 

লক্ষণ ২৬ 

আশুকারী ব৷ পিকোম্বন সন্লিপাতের 

লক্ষণ 

কম্পন বা কফোন্বনসন্রিপাতের 

লক্ষণ 

বন্ধ বা বাতপিস্তোন্বন সন্তিপাতের 

লক্ষণ ২৭ 

শীত্রকারী ব৷ বাতশ্লেম্মোন্বনসন্গিপাতের 

লক্ষণ রি 

ভন্গু বা পিত্তপ্লেম্মোত্বন সব্রিপাতের 
লক্ষণ ৰ ৮ 

কুটপালক বা বানু, পিস্ত ও শ্লেন্োত্বন 
সন্নিপাতের লক্ষণ ী 

২৪ | সংমোহ ব৷ প্ররৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও 

হীনকক সন্নিপাতেত্স লক্ষণ ২৭ 
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পাকল বা মধ্যবায়ুঃ প্রবৃদ্ধপিত্ত ও 

হীনকফ সন্গিপাতের লক্ষণ 

ক্রকচ বা প্রৰৃদ্ধবায়ু; হীনপিত্ত ও 
মধ্যকফ সন্লিপাতের লক্ষণ 

যাম্য বা হীনবাত, প্রবদ্ধপিভ ও 

মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ 

কর্কটক ব৷ মধ্যবামুং হীনপিত্ত ও 

প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতের ল্ক্ষণ 

বৈদারিক বা হীনবায়ু, মধ্যপিত্ত ও 

প্রবৃদ্ধকফ সন্লিপাতের লক্ষণ 

২৭! 
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পৃষ্ঠা | বি 

২৮ ৃ চক্রশেখর বস 

: ত্রিদোষনীহার বস 

» | বৃহৎ ত্রিদোষনীহার রস 

। মৃত্যুগ্য় রস 

” | শ্রীসন্লিপাতমৃত্যুয়রস 
| কফকেতু বস 

”» | রসরাজেন্ 

সন্লিপাত বড়বানল রস 

টপ 
ত্রয়োদশ সন্গিপাত সবরের নামান্তর অঘোরনৃসিংহ রস 

ও লক্ষণান্তর | 

শীতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ 

তন্ত্রিক সন্নিপাতের লক্ষণ 

প্রলাপক সন্িপাতের লক্ষণ 

রক্তষীবী সন্নিপাতের লক্ষণ 

ভূগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ 
অভিন্যাস সম্নিপাতের লক্ষণ 

জিহ্বক সন্নিপাতের লক্ষণ 

সদ্ধিগ সন্গিপাতের লক্ষণ 

অস্তকসন্গিপাতের লক্ষণ 

রুগ্দাহ সন্িপাতের লক্ষণ 

চিক্তত্রম সন্নিপাতের লক্ষণ 
কর্ণিক সন্িপাতের লক্ষণ 

কণ্কুক সন্্িপাতের লক্ষণ 

সন্নিপাতজ্ঞর-চিকিৎসাবিধি 

৷ সুচিকাভরণ বস 
ৰ বৃহৎ সচিকাভরণ রস 

৯ কম্ত,বীতৈরব ্ 

” [ জ্বরকত্ত,বীভৈরব 

” | আগরকম্ত,রী 
” ; আগরকন্ত,রী ( মতাস্তরে ) 
” | স্বর্ণকম্তরী 
চে মৃগাঙ্ককত্ত,রী 

* | নবজরেতকনী 
” | মহা লক্মীবিলাস 
” | চতুভু'জরস 

” | কম্ত বীভ্ষণ 
” | কম্তবীভূষণ ( মতান্তরে ) 
” | বৃহৎ কন্ত,রী ভৈরব 

৩১ | বৃহৎ কন্ত রীভৈরব ( মতান্তরে ) 

সন্নিপাতজ্তরে-ওষধ । 

মৃগাক্ককন্ত রী (মতান্তরে ) 

৩৫ 

৩৬ 
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বিষয় পৃষ্ঠা ' বিষয় 
' দ্াহাস্তক লৌহ 

৫১ 

সন্নিপাতন্বরে-_কাস-চিকিৎসা । চি 

কাসান্তকরস ৪৬ ূ ধান্যশর্করা 

1৮ রি সন্গিপাত্জ্বরে-_তৃষ্তা-চিকিস] ৷ 
রণ 

র্ ! 

রে 0 ষড়জপানীয় ” 
সঙ্গিপাতন্বরে_শ্বাস-চিকিৎসা। | তৃষ্ণহরযোগত্রয % 

ান্্যাদিকাথ ৪৭ 'সন্সিপাতত্বরে_ণ্ম-চিকিতস | 
 শৃঙ্গাদিচুর্ণ ্ ূ ৰ রর . 

স্বাসকুঠার ৪৮ | 

্বাসচিস্তামণি ”1 সন্নিপাতন্্রে-_অতিসার- 

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি রি চিকিৎস। | 

পাতন্বরে র্তবম  প্রাণেস্বর রস 

৪ নি ন | সিদ্ধ প্রণব রদ ৫৩ 
ও হিককা1-চিকিৎসা। পট দির 

পপ্রল্যাস্থলৌহ ৪৯ : সন্মিপাতভ্বরে-__সববাগশুল- 
চন্দ্র কান্তিরস রা চিকিৎসা । 

স্ব্ণমতস্যপ্তী ৮; 

ক্রিমিনাশকযোগ ” | বাতগজান্ধুশ 

ছদ্দিহরযোগ র্ বাতশৈলেন্ত্ররস 

জাতীপতন্রযোগ ৮ ূ স্বল্প লক্মীবিলাস £ 

এলাদিগুড়িকা তি বানুকাস্বেদ 

সম্িপাতন্বরে-প্রলাপ-চিকিৎস৷ |সক্গিপাতন্বরে _অরুচি-চিকিৎসা। 

সিদ্ধবটা ৷ আমলাগ্ধযোগ " 

পনিবন্তক সুধানিধিরস ৮, 

প্রলা 

চটি 

ৃ সন্সিপাতন্বরে-_শোথ-চিকিৎস! । 
সন্গিপাতভ্বরে__দাহ-চিকিৎস| |; | 

ৃ ব্ুক্তমোক্ষণ রঃ 

দাহমঞরী ” : হিঙ্াদিলেপত্রয় ? 
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বির পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠ 

সম্গিপাতন্থরে__ুচ্ছা,জ্ঞানলোপ' সন্নিপাত জ্বরে__নাড়ীর গতির 
ও প্লৈথ্মিকবিকার-চিকিৎসা । 'বিশৃঙ্খলতা ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা ৷ 

মহেন্দ্রহর্যারস । বালুকাস্বেদ ৬৯ 

বচাদিনস্ত ৷ কর্কোটিকাস্ উদ্বর্তন রা 

সৈষ্ধবাদিনস্থ  মুগনাভিষোগ " 

তুরঙ্গাদিনস্ত » | বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব ৮ 

সিদ্ধার্থকলেপ * বৃহৎ হচিকাতরণ " 

বৃহৎকফকেতু ৫৭ আগন্তভ্বরের লক্ষণ। 

লেনুন্বররস ” ' বিষতক্ষণ জনিত জ্বরের লক্ষণ. ৬২ 

তুখকষোগ ”. ওষধিগন্ধ জনিত জ্বরের লক্ষণ 

সন্গিপাতন্বরে আক্ষেপ, মত্ততা ! কামবেগ জনিত অরের লক্ষণ 
| | তত্র? শোক ও ক্রোধ জনিত জ্বরে 

ভ্রম-চিকিৎসা । রা পু 

বহও্কফকেতু ” ; ভূতাতিষঙ্গজরের লক্ষণ ৮ 

বৃহৎ্কফকেতু (যতাস্তরে ) ৫৯ ' অতিচার ও অভিশাপজন্ জরের 
বাতকুলাস্তক ৫ ০, 

রিটা 1... আগন্তস্বর-চিকিৎসা। 
সন্নিপাতজ্বরে__-উদরাধ্মান এবং ; বিষভক্ষণ ও ওষধিগন্ধজনিত- 
মল ও যুত্ররৌধ-চিকিৎসা | ; ভ্বরে-উষধ । 

৫ এ পন রর খর রং গু 

্ ট « | কামজ্বরে-ওষধ ৮ 

ৰ & ৷ বলাদি ববপ্রলেপ টা 
বটপ্রী প্রলেপ শ্ ৷ তয়াদিজনিতজরে-উষধ । ৩৪ 

বিশ্বিকান্ প্রলেপ "| নিরাম ও মধ্স্বরে-_উষধ। 

বস্তিক্রিয়া ” ; চজ্জশ্েখেররস 



বিষয় 

শীতারিরস 

বাতপিতাত্তক রস 

মধ্যমজ্দরাক্কুশ 

জ্বরারি অভ্র 

চিন্তামণিরস 

সৌভাগ্যুবটী 

যকরধ্বজবটিকা 
জ্বরারিরস 

*বৃহত্ বিশ্বেশ্বর রস 

সার্বতৌমরস 

জ্বমাতঙ্গকেশরী 

জ্বরে-কষায় প্রয়োগবিধি | 

শুগ্যাদি কাথ 

কণাদি াথ 
শ্রীফলাদি ক্কাথ 

পঞ্চমূল্যাদি ককাথ 

পর্পটাদদি কাথ 

স্বীবেরাদি ক্কাথ 

কিরাতাদি ক্কাথ 

দ্রাক্ষাদদি কাথ 

সিন্ধবার ক্কাথ 

মরিচাদিকাথ 

গুড়,চ্যাদি কাথ 

বৃহৎ গুড় চ্যাদি কাথ 
ঘনচন্দনাদি কাথ 

পঞ্চতদ্র হাথ 

অমৃতাষ্টক কাথ 

কণ্টকার্য্যাদি কাখ 
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পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠ 
৬৪ | পঞ্চতিক্ত কাথ ৭৩ 

৬৫ ; পঞ্চকোল কাথ ৭৪ 
” | পিগ্নল্যাদি কাখ 
” | বৃহৎ পিপ্পল্যাদি কাথ রর 

৬৬ । দশমূল ক্কাথ ৭৫ 

" , দ্বাদশাঙ্গ কাথ ্ 
৬৭ ৃ চতুর্দশাঙ্গ কাথ গু 
| অষ্টাদশাঙ্ককাথ ৭৬ 

৬৮ | বৃহত্যাদি কাথ টি 

| শট্যাদি কাথ | ণঁ 
” ৷ অাদি কাথ 

 পন্মকাদি কাখ ৭? 
৷ কারব্যাদ কাথ / 

” । কিরাতাদি সপ্তক 
1০ | স্বর্পপঞ্চযুল কাথ ” 

"| কট্ৃফলাদি কাথ ৭৮ 
"| বৃহৎ কটুফলাদি কাথ ৮ 

৭১ | বিষম ও জীর্ণজ্বরচিকিৎসা । 

» | বিবমজ্বরের সাধারণ লক্ষণ ৭৯ 
" | সম্তত অরের লক্ষণ 

” | সততকজ্বরের লক্ষণ 1 
৭২ | সততবিপর্যায় জ্বরের লক্ষণ ৮০ 

” | অন্তেত্ধ্যক্ষজরের লক্ষণ 
"| অন্টেত্যঞ্ধ বিপর্যয় জরের লক্ষণ ” 
” | তৃতীর়ক জ্বরের লক্ষণ ্ 

৭৩ | তৃতীয়ক বিপর্য্যয় অরের লক্ষণ রর 
” | চাতুর্থক জরের লক্ষণ ৮১ 

৭৩ | চাতুর্থক বিপর্য্যয় অরের লক্ষণ  « 



বিষয় পৃষ্ঠা |  বিবয় পৃষ্ঠা 
রসগতজ্রের লক্ষণ ৮৩ | সততারি রস ৯৮ 

রক্তগতজ্বরের লক্ষণ " । বৃহৎ চিস্তামণিরস ৯৯ 

মাংসগত জরের লক্ষণ ” ; ছুঙ্জলজেতারস রি 

যেদোগত জ্বরের লক্ষণ * | বৃহৎ জ্বরচিস্তামণি £ 

অস্থিগতজ্বরের লক্ষণ " ৮২ | বৃহদ্ণ বিষমজ্বরারিরস নী 

মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ ” | বৃহৎ কম্ত,রীতৈরব 

শুক্রগত জরের লক্ষণ এ ূ মহারাজবটী . ১০৯ 

রাত্রি জরের লক্ষণ ” | বৃহৎ চুড়ামণিরস ১০২ 

দুর্জলজনিত জ্বরের লক্ষণ ” : জ্বরকুপ্ধরপারীন্দ্ররস ৪ 

বাঁতবলাসকজ্বরের লক্ষণ ” 1 সব্বজ্বরহরলৌহ তি 

প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ ৮৩ ূ বৃহৎ সর্ধজ্বরহর লৌহ & 

অর্ধনাডীশ্বর জ্বরের লক্ষণ সু ূ  বৃহৎ বিষমজ্বরাস্তক রস ১০৪ 

জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ * | মহাজ্রাক্ুশ . এ 

বিষমজ্বরে দোষ নিরূপণ ৮৪ | অর্ধচন্দ্ররস ১০৫ 

বিষম ওজীর্ণজ্বর চিকিৎসাবিধি ৮৫ | জয়মর্জলরস গু 

জীর্ণ ও বিষমন্্রে-উষধ | | অর্দনাডীশ্বররস ১০৬ 
বিশ্বেশ্বর রস % 

কণাবটী ৯৩ | জ্বরকালভৈরব টি 

জ্বরাশনি লৌহ 

চন্দনাদি লৌহ ৯৪ চর্ণ-প্রয়োগ বিধি। 

্লেক্সশৈলেন্দ্র রস ” | বদ্ধমান৷ পিপ্ললী ১০৭ 

পুটপক্ক বিষমজ্বরাস্তক লৌহ ৯৫ | বিষমজ্ববাস্তক চূর্ণ % 

বিষমজরাস্তক লৌহ ৯৬ | জরসংহার চুর্ণ 

বড়াননরস ” | কিরাতাদ্দি চূর্ণ ১০৮ 

ত্র্যাহিকারিরস ” | গুড়চ্যাদি চূর্ণ কি 

চাতুর্থকারিরস ৯৭ | স্বব্লস্দর্শনচুর্ণ 

জ্বরারি রস গ সুর্শনচুর্ণ হই 

সর্বতোতদ্ররস ঙ জ্বরতৈরব র্ণ রা 

বুহৎ অদ্রান্তকলৌহ ৯৮ : একাহিকআরে মুলিকাদিপ্রয়োগ 
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বিষয় পৃষ্ঠা! বিষয় পৃষ্ঠা 

তৃতীয়কজ্বরে মূলিকাদিপ্রয়োগ ১১৯ ' বৃহৎ অঙ্গারক তৈল ন্ট 

. চাতুর্থকজ্বরে নস্য ও ওঁষধ ” ' লাক্ষাদি তৈল ১১৯ 

বিষমজরে ধৃপ প্রয়োগ ” মৃহালাক্ষাদি তৈল 

অষ্টাঙ্গধূপ ৮. কিরাতাদি তৈল 

অপবাজিতাধৃপ ” । বৃহৎ কিরাতাদি তৈল ১২৩ 

অজাদি ধৃপ্চ ” বৃহৎ জ্বরভৈরব তৈল & 

বা _.. জ্বরে__পথ্যাপথ্যবিধি | 
কাধ-প্রয়োগবিধি | নবজ্বরে পথ্য ৯২১ 

পটোলাদ্িকাখ ১১২ ' যুষপ্রস্ততবিধি ১২২ 

মধুকাদিকাথ ”., অন্কপ্রকার যুধ প্রস্ততবিধি / 

মহৌবধাদিকাথ ” ' অন্য প্রকারে মুদগষুষ প্রস্ততবিধি ৮” 
উশীরাদিক্কাথ ” মুদগামলক যুষ প্রস্তৃত বিধি র 

'বাসাদিকাথ ৯৯৩ মধ্যজ্বরে-পথ্য ১২৩ 
তাখযাবিকাধ " . পুরাতন ভ্বরে-পথ্য ৮ 
তাণ্গ্যা্দিকাথ ( মতান্তরে ) ্ 
রৃহদ্ভার্ন্যাদিকাথ ১১৪  জ্বরাতিসার-চিকিৎস1। 

দাস্যদিকাথ ” জ্বরাতিসারের লক্ষণ ১২৪ 

দার্ব্যাদিকাথ ১১৫  পিত্তজ্বরজনিত জবরাতিসার লক্ষণ ” 

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর :_ পিস্তাতিসার জনিত জরাতিসারের 
বশ্টারাদিক্ষীর "লক্ষণ £ 

৫ টি ঃ _. স্বরাতিসার-চিকিৎসাবিধি 

ক্ষীরষটপলক ঘ্বত ১১৬ জ্বরাতিসারে-ওষধ | 

দশমূলবটপলক রঃ ১১৭ হীবেরাদি কাথ ২২৭ 

পিশনল্যাসদ্বত ” . উীরাদি কাথ . 
রা " ৃ গুড়,চ্যাদি কাথ ১২৮ 
বলাম্বত ১১৮! কলিঙ্গাদিকাথ রি 

সজারকতৈল রি ৃ  পঞ্চমূল্যাদি কাথ টি রি 
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রা পা |. বিষয় ষ্ঠ 

শঙ্থাদিচু্ 
১৫৭! 

্ ৷ শুপ্ঠীযোগ হর 

দীহা।মকৎ ও উরোগ্রহরোগে ৷ ফলত্রিকাদিকাথ রি 

রা ”? ! লৌহযোগ রি 

পাু-কামলা ও হুল
ীমক-- ৰ বিড়ঙ্গাদিলৌহ 

১) 

চিকিৎসা । ৷ নবায়সলৌহ টু 

পা্ুরোগের লক্ষণ ৮ | ্ টাশা্লৌহ ও 

বাতিক পাণ্ুরোগের লক্ষণ ৮] ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ 

পৈত্তিক পা্ুরোগের লক্ষণ ১৫৮: পিন ৫ 

শ্লৈম্মিক পাওুরোগের লক্ষণ ) ৃ চন্্রনত্য্যাত্মকরস 

সান্লিপাতিক পাণ্ুরোগের লক্ষণ.” 91859 

ৃত্তিকাতক্ষণ জনিত পাওুরোগের . 
জবটকম্র | 

লক্ষণ % 1 পঞ্চামৃতলোহমণ্র ১৭১ 

ক্রিমিকোষ্ঠের লক্ষণ 7) ূ পুনর্ণবামতুর ঞ 2 

ৃ 
রি 

কামলারোগের লক্ষণ | অমৃতলতান্া্বত ৃ 

কারদারো রর ভা নাহিও না 

হলীমকরোগের লক্ষণ ৮ | ব্যোষাস্তঘ্বত 

পাওুরোগাদির অসাধ্যলক্ষণ | টড ,ণহ 

রা ৷ পুনণনাতেল 
১৭৩ 

পা) কামলা ও হলামকরোগে
। রং 

৩ 

হিরন এর পা ও কামলারোগে__উদরা- 
কামলা ও হল ূ 

পা, ও হলীমকরোগে র 
ময়-চিকিৎসা ৃ 

চিকিৎসাভেদ ১৬৫ ৃ 

পা কামলা ও হলীমক-  পীয়ুবনলীরস 

টী গ ওষ ূ  জাতীফলাগ্ঠবটিকা ্ 

রি ৃ হির্যগ্তুপোট্টরলীরস ১৭৪ 

288 ১৬৬ | লৌহপর্পটী রি 
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বিষয় ষ্ঠা ূ  বিষয় ষ্ঠ। 

পাণ্ডু ও কামলারোগে ৷ পা্ড ও কামলারোগে 

শোথ-চিকিগসা । ৃ অরুচি-চিকিৎসা। 

শোথারিচর্ণ ১৭৫ ূ আর্দকমাতুলুঙ্গাবলেহ রী 

শোথকালানলরস ১৭৬ | সুধানিধিরস ১৮০ 

ক্রাবণাখ্যলৌহ ” পা, কামল! ও হলীমকরোগে 

পাণ্ড ও কামলারোগে | পথ্য 
| 

কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা। !  উদররোগ-চিকিৎুসা । 

05 |] । বাতোদর লক্ষণ 

0585 নি | পিতোদর লক্ষণ ১৮১ 

পা ও কামলারোগে | শ্লৈন্মিকোদর লক্ষণ 
ক্রিমি-চিকিৎসা। | সারিপাতিক উদর পক্ষ 

ৰ বদ্ধোদর লক্ষণ ১৮২ 

বিড়ঙগলৌহ ' ক্ষতোদর লক্ষণ টু 

ক্রিমিকালানলরস জলোদর লক্ষণ 

ক্রিমিরোগারিরস ১৭৮  জাতোদকোদর লক্ষণ ১৮২ 

ক্রমিতদ্রবটিকা ”  উদররোগের অসাধ্যলক্ষণ 

পা ও কামলারোগে উদররোগ-চিকিৎসাবিধি ১৮৩ 

মহালক্্ীবিলাস ৫ 

শ্লেম্মশৈলেন্জরস ১৭৯ | পুনর্ণবাদিকাথ ১৮৮ 

. পুনর্ণবাদিকাথ ( মতান্তরে পা ও কামলারোগে বা ) 
৷ দ্শমুলাদিকাথ ১৮৯ 

বমন-চিকিৎসা। . : দেবছার্কাদি যোগ ” 
সপ্তাম্ৃতলৌহ ”. পটোলাস্ঘচুর্ণ ৮ 
বান্রীলৌহ ” , গ্ুনর্ণবাদিচুর্ণ 
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চিকিৎস| | 

বর্ণপর্পটী 
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৮”. বাতিক শোথের লক্ষণ 

৮ র পৈত্তিক শোথের লক্ষণ 
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” | দ্বিদোষজ শোথের লক্ষণ 

” | ভ্রিদদোষজ শোথের লক্ষণ ্ 

১৯২ | অতিঘাতজ শোথের লক্ষণ রর 
”। বিষজ্ত শোথের লক্ষণ 

”» | দোঁষভেদে শোথের স্থান নিরূপণ ১৯৮ 

”; শোথের সাধারণ লক্ষণ * 
১৯৩ , শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ রঃ 

” ' স্্রী ও পুরুষতেদে শোথের সাধ্যা- 
১৯৪ | সাধ্য নিরূপণ 

গু ূ  শোথ-চিকিৎসাবিধি 

শোথরোগে- ওষধ | 

| কৃষ্ণাগ্ প্রলেপ ২৭২ 

_ তিললেপ : 

১৯৫ পুনর্ণবাগ্ভলেপ 

” | অপামার্গশ্মেদ 
৮ ৃ শালদলচর্ণ রী 

” | ফলত্রিকাদিকাথ 

৷ পুনর্ণবাষ্টককাথ র্ 
ৰ পটোলাদিকাথ 
৷ পথ্যাদিক্কাথ 

"; পুনর্ণবাদিটর্ ? 
১৯৬ ৃ শোথারিচুর্ণ 

” | ক্র্যষণান্লৌহ * 

১৯৬ 

৯০৭ 

১৯৯ 
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বিষয় পৃষ্ঠা | বিবয় পৃষ্ঠা 
কটুকাস্লৌহ ২০৫ | শ্তঠীত্বত ” 

শোথকালানলরস * | পুনর্ণবান্ঘ্বত 
শোথাক্কুশরস ” | মাণকত্বত * 

পঞ্চামৃতরস ৮ | পুনর্ণবাদিতৈল / 

ছুপ্ধবটা এ ৃ শুষ্কমূলাগ্ঘ তৈল ২১০ 
কষেব্রপালরস ২০৬ বৃহৎ শু্কমূলাস্য তৈল 

ট্ভাতির " শোথরোগে _ উদরাময়-চিকিৎসা 
হরগৌবারস রী বট রন 

, দ্রধিবটা রর 
ক রর রসপর্পটী 

, স্বর্ণপর্পটী 
তক্রমণ্ড র 
শী ধ ৮ শোথে-_কাম-চিকিৎসা | 

রমপর্পটা ২০৮ পুরন্দরবটা এ 
লৌহপর্পটা ” ! তরুণানন্দরস রী 

্র্ণপর্পটা ” চন্দ্রামৃতরস ২১২ 
মাণমণ্ড ২০৯ শোথরোগে-পথ্য 

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ । 





আযুর্রেদ-শিক্ষা 

শোধন ও মাঁরণবিধি 

পাঁরদশোধনবিধি | 

প্রজ্বখলে পারদ রাখিষ: রস্থনের স্বরস দ্বার! এঁ পারদ কিছুকাল মর্দন 

করিবে অনস্থর বৌদ্রে শ্ু্ষ করিরা বন্্ধগড দ্বার) ছ্াকিঘ়্া পানের রসে এ 

পারদকে পুনরাঁয মদ্দন করিবে $ তৎপরে পুব্বব্ধ বৌদ্রে শুক কিয়া খন্্রথণ 

দ্বারা ছাকিরা লইবে অথব। পান ও রসুনের স্ব্রস একত্র কবিয়। তন্াা 

পাঁলদকে নৌড্রে ভাবন। দিয়া & রস শুষ্ক হইলে, জলে ধৌঁভ করিয়া বন্গখণ্ড 

দশ) ছাকিযা লইবে । 

হিক্কলোথপারদপ্রস্ততবিধি । 

তিঙ্্রলকে নিম্বপত্ররসে অথবা জামীরের ( গোঁড়ালেবুর ) রসে এক প্রহর 
কাল মদ্দন পুর্বক পিগাঁকার করিয়া একটী দৃঢ় মায় হাঁড়ির মধ স্কাপন 
করিবে এবং এ হাঁড়ির মুখে একখানা শরা চিৎ করিয়া চাপা দিনে; অনস্তর 
এ শরার সন্ধিস্থান মৃত্তিকা ব! ময়দার লেই দ্বারা এরূপ ভাবে লিপ্ত করিবে, 
যেন হাঁড়ির মধ্য হইতে ধুম নির্গত না হস, কারণ ধূম নির্গত হইলে তৎ্সঙ্গে 
পারা বহির্ত হইয়া যাইতে পারে ; তত্পরে শরার উপর কিছু জল দরিয়া 
ইাড়ির নিয়ে জ্বাল দিতে থাঁকিবে, শরার জল উষ্ণ হইলে, যখন এ জ্ঞল হইতে 
ঈষৎ ধূম উঠিতে থাকিবে, তখন এ জল হাতা দ্বারা ফেলিয়৷ দির! পুননুণনন 

শীতল জল দিবে এবং এ জল পূর্ব উষ্ণ হইলে আবার ফেলিয়া দিবে, 
ক 



২ আযুর্বেবদ-শিক্ষা ৷ 

এইরূপ ভাবে প্রতিতোলা হিঙ্থলে ৫ বার করিয়া জল পরিবর্তন করা 

আবশ্তক। হিঙ্থলোখিত পারদ শরার পৃষ্ঠে কালীর সহিত মিশ্রিত থাকে; 

সেই পারদকে প্রস্তরের খলে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ ও ধৌত করিয়া কাপড়ে 

ছা'কিলেই পরিষ্কত হয়; এই পারদ অষ্টদৌষ বর্ধত ও সর্ধকার্ষ্যে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । 

গন্ধকশোৌধনবিধি | 

একখানা লৌহনির্ষিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘ্বত রাঁখিরা অগ্রিতে উত্তপ্ত করতঃ 

গন্ধকের ক্ষুদ্রথগড সমূহ এ হাতায় নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধকের খণ্ডসমূহ 

দ্রব হইলে, উহা। ছুপ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে এ হুগ্গনিক্ষিপ্ত গন্ধককে জলে 

ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলেই উভাঁ বিশোধিত হয়: এই রূপে শোধিত 

গন্ধক সব্বকাধ্্যে প্রযোজ্য । 

কৃ শষ 'লী প্রস্তুতবাধ | 

পুব্বোক্ত প্রক্রিরাদ্বারা শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুলাংশে 

লইয়। একখানা প্রস্তবথলে মণ্দন করিবে, যাবৎ গন্ধক ও পারদ মিশ্রিত হইয়। 

কজ্জল প্রায় দৃষ্ট না হইবে, তাবৎ মর্দন করিতে থাকিবে, পারদের সুস্মকণা- 
সমূহ অনৃপ্ঠ হইলে কজ্জলী প্রস্থন্ত হইয়াছে জানিবে। কোন ওুঁধপে পারদ 
১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ উক্ত থাকিলে, সেই স্বানে কজ্জলী ২ ভাগ গ্রহণ 

করিবে; যে ওষধে গন্ধকের ভাগ অধিক থাকিবে, সেই ওউধধে কজ্জলীর 

সহিত অতিবিক্ত গন্ধক পৃব্বে মিশ্রিত করিয়া লইবে অর্থাৎ পারদ ২ তোল। 

এবং গন্ধক ৩ তোলা কোন ওধধে আবশ্তক হইলে, সেই স্থানে ৪ চাবিতোলা 
কজ্জলীর সহিত ১তোলা শোধিত গন্ধক উত্তমরূপে মদ্দন করিয়। ওষধে ব্যবহার 

করিবে । পারদশোধনবিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গম্ধকশোধনবিধি ২ পষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

হিন্থুলশোধনবিধি | 

হিজ্গুলকে একথানা কাপড়ে বাঁধিয়া! হাঁড়ির মধ্যে জন্বীরের ( গোড়ালেবুর ) 
রসে নিমজ্জিত করতঃ হাড়ির নিয়ে জাল দিবে; কিছুকাল পরে এঁহিঙ্থুল 
বাহির করিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিলেই হিঙ্ীল শোধিত হয়। এতৎ্যতীত বক- 
ফুলের পাতার রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলেও হিন্ুল শোধিত হয়। 



পরিভাষা প্রকরণ। ৩ 

রসসিন্দুরপ্রস্তৃতাবিধি | 

রসসিন্দুর প্রস্তত সন্বন্ধে বিবিধ মত শাস্ত্রে দুষ্ট হয়; কিন্তু সব্ধদা বাবঙগত 

বিধি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল । পুর্ষোক্ত নিয়মে শোধিত পারদ ৮ 

তোলা এবং শোঁধিত গন্ধক পাঁরদের পমান গ্রহণ করির। কঞ্জলী করত এ 

কজ্জলীকে বটের অঙ্কুরের রাখদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিবে ; অনস্তর এ কজ্জলী 
মুত্তিকালিপ্ত একটি কাঁচেন বোতলে পূর্ণ করিয়। তাহার মুখ খড়ী দ্বাবা বন্ধ 
করিবে এবং একটী মাটির হাড়ির নিয়ভাঁগে একটি সুম্ম ছিদ্র কিয়! তন্মধ্যে 

এ বোতল এরূপতাবে স্থাপন করিবে, যেন এ হাড়ীর ছি্রের উপর বোতল 

দণ্ডায়মান থাকে, তৎপরে এ হীড়ী বালুকাদ্বারা পুর্ণ করিয় হীড়ীর নিয়ে জ্বাল 
দিবে, সময় সময় বোতলের মুখ উত্তপ্ত লৌহের শিকদ্বার। পরিষ্কার করিয়া! দিবে, 

এরূপতাবে চারি প্রহর জ্বাল দিলে সমস্ত পারদ বোতলের গলা সংলগ্র হইবে | 

বোতলের মধা হইতে অগ্নির আভি! দৃষ্ট হঈলে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে, 

ততৎপ্রে বোতল শী তল হইলে ভাঙ্গিবা তাহার মধা হইতে রসসিন্দুর গ্রভণ 

করিবে, পানাদ শোষন লিপি ১ পৃষ্ঠার ও গন্ধক শোধনবিপি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা । 

স্বর্ণ সিন্দুরপ্রস্ততবিধি । 

স্বর্ণপাত ১ তোল শাস্ত্োক্ত নিয়মান্ুসারে শোধন করিয়া কাচিদ্বার 
অতি হুক্রূপে কর্তন করিবৈ : পরে উহার সহিত শোধিত পারদ ৮ তোলা 
মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, স্বর্ণের সহিত পারদ মিশ্রিত হইলে, 
উহাতে শোধিত গন্ধক ৮ তোলা প্রদান পৃর্বক কজ্জলী করিয়! মৃত্তিকালিগ 
বোতলে পূর্ণ করিবে, পরে সচ্ছিদ্র হীড়ীর উপর এ বোতল স্থাপন করিয়া 
বোতলের গলার নিয্ুভাগ পর্যান্ত বানুক দ্বারা পূর্ণ করিবে, এবং গলদেশ 
সম্যক্রূপে লবণে বেষ্টিত করিয়া বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করত রস- 
সিন্দুরের পাকের নিয়মান্থসারে ৪ প্রহর পাক করিবে ; বোতলের মধ্য হইতে 
অগ্রির আভা দুষ্ট হইলে, পাক শেষ হইয়াছে জানিবে ; বোতল শীতল 
হইলে তগ্ন করিয়া স্বর্ণ সিন্দুর গ্রহণ করিবে এবং বোতলের নিয়স্থস্বর্ণ যথোক্ত 
নিয়মান্থপারে পুট দিয়া ষধে প্রয়োগ করিবে । স্বর্ণ শোধন বিধি ৮ পষ্ঠায়, 
পারদ শোধনবিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধক শোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 



৪ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা। 

অভ্রশোধনবিধি । 

বানুকারহিত কৃষ্ণাত্র ও অন্রের এক চতুর্থাংশ শালিধান্য একখণ্ড কন্বলে 

বদ্ধ করিয়া ৩ দ্রিন জলমধ্যে রাখিবেঃ পরে এ অত্র হস্তদ্বারা দু়রূপে মর্দন 

করিলে কম্বল হুইতে যে অন্রচর্ণ বহির্গত.হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে 

শান্্রকারগণ উহাঁকেই্ ধান্ঠাদ নামে নির্দেশ করেন, এই অভ্র অগ্থির উত্তাপে 

ভাজিরা কুলের কলাথে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর হস্তদ্বার! মর্দন পুর্ববক রৌদ্র 

শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা? বিশোধিত হয়| 

অভ্রভম্মবিধি | 

পূর্বোক্ত (নিয়মে শোধিত ধান্ান্র একদিন আকন্দের ক্ষীরে পেষণ পূর্বক 

ছোট চাকি্ গ্ঠার প্রস্তত করিয়া রোদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর এ অত্র 

আকন্দের পাতার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একখান! শরার মধ্যে স্থাপন পূর্বক 

অন্য শরাদ্বারী রুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বরের মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া 

একটি গর্ভমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বনঘুটিয়ার অপ্বিদ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে । 
এইব্ূপে অন্তরকে পুনরাণ আকন্দের ক্ষারে পেষণ পূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়! 
আকন্দের পাতা বেষ্টিত করিবে এবং পূর্ববৎ ছুই খানা শরার মধ্যে রাখিয়া পুট 

দিবে; এই প্রকার আকন্দের ক্ষীরে সাতবাৰ পুট প্রদান করা কর্তব্য; 

অনস্তর বটের কুড়ির ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত কাথ দ্বারা অত্র পেষণ পূর্বক 

শুষ্ক করিয়া৩ বার তার পুট দিবে, এইরূপে' অন্র তস্ম হয় ; উহা দেখিতে 

এক্তবর্ণ এবং সমস্ত ওষধে প্ররোজা ; অথবা শোধিত ধান্যাত্র গোমৃত্রে পেষণ 

করিয়া বে শুদ্চ কারবে, অনপ্তর ১ খান! শরার মধ্যে অবরুদ্ধ কার! 

পটিযার অঃগুণে পুনঃ পুনঃ পুট প্রদান করিবে, এইরূপ ক্রিয়! দ্বারাও অত্র তস্ম 

হয়। শত পুটিত অন্র সমস্ত গধধে ব্যবহৃত হয়, সহত্রবার পুট প্রদান করিলে 
অন্র বিশেষ গুণশালী হর, এই অন্র রসারনে প্রয়োজ্য । 

লৌহুশোধনবিধি | 

লৌহকে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ 
করিবে, এইরূপ ৭ বর উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিলে 

লৌহ শোধিত হয় । এইরূপে সর্দপ্রকার লৌহ শোধন করিবে । যাহার! তুবড়ী 



পরিভাষাপ্র করণ । ৫ 

প্রভৃতি বাজী প্রস্তুত করে, তাহার অনায়াসে লৌহ্ চূর্ণ করিয়া দিতে পারে, 
কিন্তু এই সুবিধা না থাকিলে, গোমৃত্রে দীর্ঘকাল তিজাইয়া রাখাই কর্তব্য । 

লৌহভম্মবিধি । 

পূর্বোক্ত নিয়মে শোধিত লৌহচুর্ণ কিছুদিন (৩।৪ মাস ) গোমৃত্রে রাখিবে, 
অনন্তর গোমূত্রে পেষণ পূর্বক গোলাকার করিয়। রৌদ্ে শুষ্ক করিবে এবং 

২ হস্ত প্রমিত গভীর গর্ভমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা এ লৌহে তীব্র পুট প্রদান 
করিবে; এইরূপে গোমৃত্রে পেষণ করিয়া একশত বার পুট দিলে লৌহ ভস্ 

হয় এবং তাহা উষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সহঅবার পুট দিলে সেই লৌহ 
ঘসায়নে ব্যবহ্ৃত হয়৷ 

মণ্ডরশোধনবিধি | 

লৌহ অগ্থিতে দগ্ধ কৰিলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে 
মণ্ড,$ কহে; শতাধিক বর্ষের মও,র সমধিক গুণবিশিষ্ট ; অশীতি বর্ষের মও্,র 

মধ্যম ; ষাট বৎসনের মণ্ড,র অধম ? ইহা অপেক্ষা অল্পকালের মণ্ডর বিষসদৃশ ; 

সুতরাং তাহা অব্যবহাধ্য। সাধারণতঃ যণ্ডর মৃত্তিকাত্যন্তরে ও জলাশয় 

ইত্যাদি খনন করিতে অনেক সময়ে পাওয়া যায়, এই মণ্ড,র গ্রহণ করিয়া 
উত্তমরূপে ধৌত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়। গোমৃত্রে নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ 
এবার দগ্ধ করিয়া ৭ বার গোযুত্রে নিক্ষেপ করিলে মণ্ড,র বিশোধিত হয়। 

মণ্ডুরতস্মবিধি। 
শোধিত মণ্ড,র চূর্ণ করিয়। গোমৃত্রে মর্দন পৃব্বক বস্ত,লাকার কৰিবে, 

অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়! গর্ভমধ্যে বনঘুটিয়। দ্বার] পুনঃ পুনঃ লৌহবৎ পুটপাক 
করিবে ; এক শত পুট প্রদান করিলে মণ্ড,র সমধিক গুণশালী হয় । 

বঙ্গ শোধনবিধি । 

পঞ্মরা১ লৌহপাত্রে গ্কাপন পূর্বক অগ্নির উত্তাপে গলাইয়। চুনের জলে 

নিক্ষেপ করিয়। ২ ঘণ্টা কাল জাল দিলেই বঙ্গ শোধিত হয়। দ্রবীভূত পন্মরাঙ. 
চুণের জলে নিক্ষেপ কালে অতি সাবধান হওয়! আবশ্টক, যেহেতু উহার 
কণা উদ্ধে উখিত হইয়া চক্ষু, সখ ও কর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে পারে। 



৬ আয়বের-শিক্ষা | 

বঙ্গতম্মবিধি | 

উল্লিখিত নিয়মে শোধিত পদ্মরাঙ লৌহপান্রে স্থাপন পূর্বক অগ্নির 
উত্তাপে দ্রব করিবে; অনন্তর পদ্মরাঙের সমান শুষ্ক হবিদ্রা উহাতে নিক্ষেপ 

করিয়া লৌহদও দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে, হরিদ্রা ভন্মসাৎ হইলে 

পদ্মরাঙের তুল্যাংশ যমানী উহাতে প্রদান করিবে এবং পুনঃ পুনঃ 

আলোড়ন করিতে থাকিবে, যমানী তন্ম হইলে, পদ্সরাঙের সমান জীরা 

প্রদান করিবে এবং জীরা ভম্ব হইলে পদ্মরাঙ্ের সমান তেঁতুলবৃক্কের শ্ক্ক- 

ছাল প্রদান করিবে এবং উহা তম্মীভূত হইলে পদ্মরাঙের সমান অশ্বথবৃক্ষের 

শুফছাল প্রধান করিবে ও সর্বদা লৌহদপগুদ্বারা আলোড়ন করিবে, এইরূপ 

ক্রিয়াদ্বার! পল্মরাউ, তম্ম হয়; ইহাকে বঙ্গতন্ম বলে। এই বঙ্গ ওষধে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । কেহ কেহ কেবলমাত্র শুষ্ক সিদ্ধিপত্র ( তাঙ্গ ) দ্বারা বঙ্গ ত্য 

করিয়। থাকেন। বঙ্গভন্মকে ছুগ্ধ দ্বারা ছানিয়া গোলাকার ও রৌড্রে শুক 
করিয়া ঘুটিয়ার আগুণে একটি পুট দিলে উহা! আরও উৎকৃষ্ট হয়। 

সীসকশোধনবিধি । " 

সীসকের শোধন বিধি বঙ্গের ন্যায় । 

সীসকভসম্মবিধি | 

শোধিত সীসক লৌহপাত্রে দ্রব করিবে, অনন্তর উহাতে অল্প পরিমাণে 
যবক্ষার (সোরা ) প্রদান করিবে এবং লৌহদগুদ্বার! পুনঃ পুনঃ আলোড়ন 
করিতে থাকিবে, এইরূপ অল্প যবক্ষার সহিত তীব্র অগ্নির উত্তাপে জাল দিলে 

সীসক তন্য হয়, যাবৎ সীসক রক্তবর্ণ ও চূর্ণাকার না হইবে, তাবৎকাল অল্প 
অল্প যবক্ষারু দিয়া ্বাগ দিবে এবং লোহদগুদ্বার। মানোড়ন করিবে । এইরূপ 

ক্রিয়াদ্বারা সীসক ভম্ম হয় এবং তাহাই ওষধে প্রয়োজ্য। 

তামতরশোধনবিধি | 

তাত্র পিটিয়া পাত করত গোমূত্র সহ একপ্রহর তীব্বাগ্সিতে পাক করিবে; 
এইরূপে তাঅ দৌষবিহীন ও শোধিত হয়| . 

তান্ত্রভম্মবিধি | 

পূর্মোন্ত নিয়মে শোধিত তাত্রপাতের দ্বিগুণ পরিমিত হিন্গুল জম্বীরের 
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( গোড়ালেবুর ) রসে মর্দন করিয়া এঁ হিঙ্ুলহ্ধারা তামার পাত ল্লেপন 
করিবে ; অন্তর রৌদ্র শুষ্ক করিয়া ২ থান! শরার মধ্যে এ তামার পাত 
স্থাপন পূর্বক সন্ধি স্থান মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিবে এবং এ যৃষা শুষ্ক হইলে 
বনবুটিয়াদ্বার! তীব্র পুট প্রদান করিবে; এইরূপ ক্রিয়াঘারা তাত্র তন্ম হয়। 

শোধিত তাম্রকে দ্বিগুণ গন্ধকের, সহিত মৃযামধ্যে স্থাপন করিয়া ২৩ বার 

তীব্রপুট দিলেও তাত্র তুপ্ম হয়। 

তাম্রেরঅম্বতীকরণ। 

তাম ভম্মকে ছোলঙ্গলেবুর রসে বা গোড়ালেবুর রসে মর্দন পূর্বক পিও- 
ইতি করিয়া শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটী ওলের মধ্যে পুর্ণ করিয়া উপরে 
ত্তিকা লেপন পর্ধক গঙজপুট প্রদান করিবে, এইরূপে তামের অমৃতীকরণ 
নমাধা হয়। এই তাম্র বমন. বিরেচন, অরুচি ও ত্রান্তিদোষবিহীন ; ইহ! 

প্রমেহ, কুষ্ঠ ও অন্ঠান্ঠরোগের বিবিধ ওষধে বাবহৃত হইয়া থাকে । 

পিত্ল ও কাংস্যশোৌধনবিধি । 

পিস্তল ও কাংস্যের শোধন তারের ন্যায় জানিবে। 

পিস্তল ও কাংস্তাভম্মবিধি | 

পিত্তল ও কাংস্যের ভন্ম প্রণালী তামবৎ জানিবে। 

খর্পরশোধনবিধি । 

খর্পর (দস্তা) একখণ্ড কাপড়ে আবদ্ধ করিয়া একটী পাত্রের মধ্যে ঝ.লাইয়া 
ই পাত্র গোমৃত্রে পুর্ণ করিবে, অনস্তর এ পান্রের নিয়ে জাল দিতে থাকিবে, 
এরূপ ৩।৪ প্রহর জ্বাল দিলে খর্পর বিশোধিত হয়। 

খর্পরভম্মবিধি | 

শোধিতধর্পরকে একটী লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে. গলাইবে, অনস্তর 
হাতে অঙ্গ অল্প সৈদ্ধবলবণ দিয়! জ্বাল দিবে এবং পলাশরক্ষের দগুদ্বার! & 

র্পর আলোড়ন করিতে থাকিবে ; যাবৎ এ ধর্পর তন্মীভূত অর্থাৎ চূর্ণাকার 
নাহয়, তাবৎ সৈম্ধবলবণ প্রদ্ধান করিবে ও দগুদ্ারা আলোড়ন করিবে ; 
এইরূপে খর্পর ভগ্ম হইয়! থাকে । 
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রৌপ্যশোধনবিধি। 
রৌপ্য পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ তিলতৈল, তত্র (ঘোল) 

গোমুত্র, কীজি ও কুলথকলায়ের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার 

করিয়। নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপে রৌপ্য শোধিত হয়। সাবধানে উত্তপ্ত করা 

উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে রৌপ্য গলিয়! যাইতে পারে। 

রৌপ্যভন্মবিধি। 

শোধিতরৌপ্যের সমান স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক এই উভগ় দ্রব্য একত্র 

করিয়া আকন্দের ক্ষীরপ্বারা মর্দন করিবে ; পরে উক্ত মর্দিতদ্রব্য দ্বারা রৌপ্য- 
পাত লেপন করিয়া রৌদ্রে স্ত্ষ করিবে এবং মৃষামধ্যে & পাত রুদ্ধ করিয়া 
মৃত্তিকা দ্বারা মৃষা লেপন পূর্বক বৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ততপরে গভীর গর্তমধ্যে 
বনদুটিয়ার অশ্বিদ্বারা পুট দিবে, এইরপ ক্রিয়াদ্বারা মৃষাস্তর্গত রৌপ্য তন্ম 
হয়; মৃধা হইতে রূপার পাত পৃথক করতঃ প্রস্তরখলে চূর্ণ করিয়া উষধে প্রয়োগ 

করিবে । অথবা কিঞ্চিৎ হরিতাল জলে পেষণ করিয়া" তড্ভারা রৌপ্য পাত 
লেপন পৃব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এবং মুযার মধ্যে রৌপ্যপাত স্থাপন করিয। 
উহার উর্ধে+ও অধোভাগে শোধিত গন্ধক চূর্ণ রাখিয়া পুট দিবে। এইরূপে 
১২ পুটেই রৌপ্য ভম্ম হইয়া থাকে । ঘুটিয়া ২০।২৫ খানির বেশী দেওয়া 
উচিত নহে; কারণ বেশী ঘুটিয়া নিরাগারপরি নিরিহ 
যাইতে পারে। 

স্বর্ণশোধনবিধি | 

সোণার পাত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়। রৌপ্য শোধনের নিয়মান্ুসারে 
তৈলাদি পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার নিক্ষেপ করিলেই স্বর্ণ শোধিত 

হয়। হ্বর্ণ সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে উহা৷ গলিয়া 
যাইতে পারে। 

্ব্ণভল্মবিধি | 
বিশোধিত স্বর্ণের পাতকে কীচিঘার অতি সুক্ষরূপে কর্তন করিয়া উহার 

দ্বিণ বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে, অনন্তর স্বর্ণ ও পারদ উতয়রব্য একত্র 
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করিয়! একটা প্রত্তরখথলে দৃঢ়রূপে দুইদিন মর্দন করিবে ; কারণ উত্তমরূপে 

মর্দন না করিলে স্বর্ণ সহজে ভন্ম হয়না; তৎপর পারদের সমান গন্ধক 

উহাতে মিশ্রিত করতঃ কজ্জলী করিয়! মৃামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর 
মৃত্তিকা সংযুক্ত বন্ত্রধণ্ড দ্বার! মৃষা দৃঢ়রূপে লিণ্ড করিয়া রৌদ্ডে শুষ্ক হইলে, 
ব্রিশখানি বনঘুটিয়! ঘ্বার| উহাকে গর্ভমধ্যে পুট দিবে, তৎপরে এ স্বর্ণ গ্রহণ 
করিয়৷ পুনরায় সমভাপ্চ পারদ দ্বর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ গন্ধক সহ কজ্জলী 

করিয়া মৃষামধ্যে স্থাপন পূর্বক পূর্ববৎ ব্রিশধানি বনঘুটিয়া বারা পুটপাক 
করিবে ;? এইরূপ সর্বসমেত ২।৩ বার পুট দিলেই স্বর্ণ ভন্ম হইয়! সর্ধকার্য্যোপ- 

যোগী হয়। ঘুটিয়া বেণী দিলে সোণা গলিয়া৷ যাইতে পারে ; সুতরাং 
২৫।৩* থানির বেশী দেওয় কর্তব্য নহে । 

্ণমাক্ষিকশোধনবিধি | 

তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈম্ধবলবণ একত্র করিয়৷ জন্বীরের 

(গোড়ালেবুর ) রস সহু লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং লৌহদণগদ্বারা আলো- 
ডন করিতে থাকিবে, যাবৎ লৌহপাত্র রক্তবর্ণ না হয়, তাবৎ & প্রকার 
জাল দিবে এবং রক্তবর্ণ হইলে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিবে। 

স্বর্ণমার্ষিকভম্মবিধি | 

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ আগ ও তাহার চারিভাগের এক ভাগ গন্ধক 

একব্র করিয়া এরগুতৈলে মর্দন করিবে, পরে উহাকে চাকির ন্ায় করিয়। 
একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্বক অন্য শরাদ্ধার! মুখবন্ধ করিবে এবং 
মৃত্তিকাত্বার৷ দৃঢ়রূপে সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়! গর্ভমধ্যে বনথুটিয়ার দ্বার] তীব্রপুট 
প্রদান করিবে, এইবূপে এ ঘ্বর্ণমাক্ষিক তন্ম হইয়৷ সিন্দূরের ন্যায় বর্ণ ধারণ 
করে। 

রৌপ্যমাক্ষিকশোধনবিধি | 

_ রৌপ্যমাক্ষিককে কাকরোল, মেড়াশিক্গী ও গোড়ালেবুর রসত্বারা একদিন 
রৌদ্রে পুনঃপুনঃ ভাবনা! দিবে ; এই প্রক্রিয়াঘারা! রৌপামাক্ষিক বাশাপ্রিত 
হইয়৷ থাকে । 
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রৌপ্যমাক্ষিকভন্মবিধি | 

্ব্মাক্ষিকের ন্যায় রৌপ্যমাক্ষিক ভম্ম করিবে। 

পিগহরিতালশোধনবিধি | 

হরিতাঁলকে বন্ত্রধণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটা হাঁড়ির যধ্যে ঝূলাইয়া রাখিবে, 
অনন্তর সেই হাড়ীতে চাল কুমড়ার রস এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন হরি- 

তাঁল সর্ব! কুমড়ার রসে নিমজ্জিত থাকে; তৎপরে হীড়ীর নিয়ে আঁগ্নর তাপ 
প্রদান করিবে; এরূপভাবে এক প্রহর পাক করিয়া চুণের জলে পূর্ববৎ 

এক প্রহর পাক করিবে ; অনন্তর তৈলে এক প্রহর পাক করিলেই হরিতাল 
বিশোধিত হয়। কেহ কেহ কেবলমাত্র চুণের জলে পাক করিয়া ওধধে 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

বংশপত্রহরিতালশোধনবিধি | 

বংশপত্র হরিতালকে চুণের জলে সাত বার ভাবনা দিয়া লইলে উহা! 
বিশোধিত হয়। ৃ 

হরিতালভম্মবিধি | 

শোঁধিত হরিতালকে পুনর্ণবার রসে একদিন মর্দন পূর্বক পিগাকার 

করিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিবে; অনস্তর একটী' হাড়ীর অর্থাংশে পুনর্ণবাক্ষার 
স্থাপন করিয়া তছুপরিতাগে শরাদ্বয়ে অবরুদ্ধ হরিতাল স্থাপন করিবে এবং 

তছুপরিভাগে পুনর্ণবার ক্ষার প্রদান পূর্বক হাড়ীর গলদেশ পর্য্যন্ত ধ ক্ষারে 

পূর্ণ করিবে, তৎপরে হাঁড়ীর মুখ অন্য একধান শরাদারা রুদ্ধ করতঃ সন্ধিস্থান 
লিগ্ত করিয়া ইাড়ীতে ৫ দিন পর্য্যস্ত সর্বদা জাল দিতে থাকিবে এবং অগ্নি- 

আল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে ; এইরপ প্রক্রিয়াদ্বারা উভয় প্রকার হরিতাল তশ্ব 
হয়। ইহা! বিবিধরোগে ব্যবন্ধত হইয়া থাকে) ইহার মাত্র। ১ রতি। 

রসমাণিকরপ্রস্ততবিধি | 

' শোধিত বংশপত্রহবিতালকে কুমড়ার জলে ৩ বার বা ৭বার ভাবনা 

দিয়া পুনরায় দধির মাত বা কোনও অন্লরসে ও বার বা ৭ বার ভাবন! দিবে, 



পরিভাষাপ্রকরণ। ১১ 

অনন্তর এ হরিতালকে শুষ্ক করিয়া তঙুলাক্কৃতি করত ছুইথানা শর! দ্বারা 
অবরুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্ধয়ের সন্ধিস্থান পেধিত কুলের পাতাদ্বারা লিগ 

করিবে, এইরূপে এঁ হরিতালপুর্ণ শর1 বানুকাদ্ধার! অর্ধ পরিপৃরিত হাড়ীর 
মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ বানুকাদ্বার৷ পূর্ণ করিবে; অনস্তর এ 

ইাড়ীতে আবাল প্রদান করিতে থাকিবে, যাবৎকাল পাত্রের নিয়তাগ অরুণবর্ণ 

না হয়ঃ তাবৎ অগ্নির তাপ প্রদ্দান করিবে । 

গোদন্তহরিতালশোধনবিধি। 

হাড়ীর মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়। তছুপরি একটী পান রাখিবে এবং 
তছছুপরি গোদস্তহরিতাল স্থাপন করিয়া এঁ হাঁড়ীর উপর অন্ত একটী হাড়ী 

উত্তানভাবে স্থাপন করিবে এবং উভর হাড়ীর সন্ধিস্থান লেপন করত এ 

হাড়ীর নিয়ে ১ দিন অগ্নির ভাপ প্রদান করিবে, এইকবপ ক্রিয়াদ্ারা গোদস্ত- 

হবিতাল শোধিত হয়। 

মনঃশিলাশোধনবিধি | 

মনঃশিলাকে ,চুণের জলে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিল। শোধিত হইয়। 
ওষধে ব্যবহাপযোগী হয় । 

দারুমুজশোধনবিধি | 

সাদ ও লাল দারযুজের শোধনবিধি পিওহরিতালের স্তায় জানিবে। 

সোহাগাশোধনবিধি | 

সোহাগাকে কোন পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া খৈ করিলেই 

সোহাগ শোঁধিত হয়। এই সোহাগার খৈ ওঁধধে প্রযোজ্য । 

কড়িশোধনবিধি | 

কড়িকে কীজি হ্বারা জাল দিলে উহা বিশোধিত হয় । 

কড়িভম্মবিধি | 

শোধিত কড়িকে অঙ্গারাগ্রিতে দগ্ধ করিলে, দগ্ধ হইয়! যখন ফুলিয়! উঠিণে 
তখন লীতল করিয়া পেষণ করিলেই কড়িতন্ম হয়। | 
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মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তি শোধনবিধি। 
শক্তিকে একখণ্ড কাপড়ে বান্ধিয়া একটী হাড়ীতে ঝুলাইবে, অনন্ত 

জস্বীর রস ও কাজিতে নিমজ্জিত করিয়া জাল দিলেই শুক্তি শোধিত হয় । 

মৌক্তিকশুক্তি ও জলগুক্তিভম্মবিধি 

শোধিত শুক্তিকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিতে করিতে যখন উহা! চুণের ন্যাঃ 

সাদা হইবে ও অনায়াসে ভগ্ন হইবে, তখন শক্তি তন্য হইয়াছে বুঝিবে। 

শঙ্খশোধনবিধি | 

শঙ্খ খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাপড়ে বদ্ধ করত জন্বীর ( গোড়ালেবু ) রসে 

ও কাজিতে শক্তির ন্যায় পাক করিবে; অনন্তর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া 

লইলেই শঙ্খ শোধিত হয়। শঙ্গনাতির শোধন ও ভন্মপ্রণালী শখ্খের ন্যায় । 

শঙ্খভম্মরবিধি | 

শৌধিতশঙ্ মৃষামধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শঙ্খ তন্ম হয় । 

সমুদ্রেফেনশোধনবিধি | 

সথুদ্রফেণকে কাগজীলেবুর রসের সহিত পেষণ করিলে উহা! শোধিত হয় । 

সৌরাষ্ত্রীমত্বিকাশোধনবিধি । 
সৌরাস্ীমৃত্তিক। গব্যছুপ্ধে ঘর্ষণ করিয়া! লইলেই বিশোধিত হয়। 

গৈরিকশোধনবিধি | 

গেরিমাটীকে জন্বীর ( গোড়ালেবু ) রসে পাক করিলেই উহা বিশোধিত 

হইয়া! থাকে। 

রসাঞ্জনশোধনবিধি | 

রসাঞ্জনকে একদিন জন্বীরের (গোড়ালেবুর ) রসে ভাবনা দিলে উহা 
বিশোধিত হয়। 
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হীরাকসশোধনবিধি | 
হীরাকসকে ভূঙ্গরাজ (ভীমরাজ ) রসের সহিত কিছুকাল পাক করিলে 

নির্মল হইয়া] বিশোধিত হয় । 

তুথকশোধনবিধি। 

তুখক (তুঁতে ) ও তাহার অর্ধাংশ গন্ধক একত্র করিয়! মৃযামধ্যে পুর্ণ 

করত মৃষার উপরি ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা লিগ্ত করিবে; অনন্তর মৃয! শুষ্ক 

হইলে কিছুকাল অশ্নিতে দগ্ধ করিবে; এইব্ূপে তুখক শোধিত হয়। 

কন্ধুষ্ঠশোধনবিধি । 

কন্ছুষ্ঠ কাজিতে এক প্রহর তিজাইয়। রাখিলে শোধিত হয় । 

স্কটিকশোধনবিধি । 

ফিটুকিরি অগ্নি সম্তাপে ফুটাইয়া লইলেই শোধিত হয় । 

_ নিশাদলশোধনবিধি। 
নিশাদলকে উষ্জজলে মর্দন পূর্বক উষ্ণ জলে গুলিয়া একখণ্ড মোট। 

কাপড়দ্বার ছাকিবে এবং কিছুকাল একটী পাত্রে বাখিবে, অনন্তর এ জল 
শীতল হইলে, পাত্রের নিয়স্থিত নিশাদলের দানা গ্রহণ করিবে; এইক্ূপে 
শোধিত নিশাদল ওষধে ব্যবহৃত হয়। 

যবক্ষার প্রস্ততবিধি 

ববের শুক (শুয়া ) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা হইতে /২ সের পরিষিত 
ভণ্য গ্রহণ পুব্বক ৬৪ সের জলে মিশ্রিত করিবে; অনস্তর এ জল ক্রযা্থয় 
একুশবার মোট কাপড় দ্বারা ছাকিয়৷ তীব্র অগ্নি সন্তাপে পাঁক করিবে, এই- 
রূপ ক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষ হইলে, পাকপান্রে যবঙ্ষার দৃষ্ট হয়। 

যবক্ষারশোধনবিধি | 

যবক্ষার উষ্ণ জলে যর্দান পূর্বক উষ্জজলে গুলিয়া একটী পাত্র যধ্যে রাখিবে 
এবং এ জল শীতল হইলে পাত্রের নিন্নসঞ্চিত বিশ্তুদ্ধ ববক্ষার গ্রহণ করিবে । 
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হীরকশোধনবিধি । 

হীরককে কণ্টকারীর মূলের মধ্যে পূর্ণ করিয়৷ বস্ত্রথণ্ডে আবদ্ধ করত 

একটা হাড়ীতে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর প্র হ্থাড়ীতে কুলথ কলাইয়ের কাথ 
প্রদান করিয়া! আল দিবে, এ কাথ নিঃশেষ হইলে এ হীড়ীতে কোদধান্যের 

কাথ প্রদান পূর্বক পুনরায় জ্বাল দিবে ; এইরূপে তিন দিন পাক করিলে 

হীরক বিশোধিত হয় । 

হীরকতম্মবিধি | 

শোৌধিত হীরককে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হিঙ্ু ও সৈম্ধবলবণ সংযুক্ত কুলথ 

কলায়ের কাথে নিঃক্ষেপ করিবে ; এইরূপে ২১ একুশবার দগ্ধ করিয়। নিক্ষেপ 

করিলে হীরক তল্ম হয়। 

মুক্তা ও প্রবালশৌধনবিধি | 

মুক্তাকে বন্তরথণ্ডে বদ্ধ করত একটী পাত্রে ঝ,লাইয়া এ পাত্র জয়স্তীপাতার 
রসে পূর্ণ করিবে ও পাত্রের নিয়ে অগ্নিতাপ প্রদান করিতে থাকিবে, এইরূপ 
এক প্রহর পাক করিলে যুক্ত শোধিত হয়। প্রবালের শোধনবিধিও মুক্তার 

স্ায় জানিবে। 

মুক্ত ও প্রবালতম্মবিধি ৷ 

শোৌধিত মুক্তাকে লঘু পুটে পাক করিলে উহ্ তম্ম হয়। প্রবালের তম্ম- 

বিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে। 

বৈক্রান্তাশাধন ও ভন্মবিধি। 

বৈক্রান্তের শোধন ও ভন্মবিধি হীরকের শোধন ও তন্মবিধিবৎ জানিবে। 

বিবিধরত্বশোধনবিধি | 

পল্পরাঙ ইত্যাদি রদ্ধকে বন্্ থণডে বন্ধ করিয়া! একটা হাড়ীর মধ্যে ঝ.লাইয় 
জ্বীর ( গোড়ালে ) রসে বা ছোলঙগলেরুর রসে নিমজ্জিত করিবে; 
অন্তর এ হাড়ীর নিয়ে জাল প্রদান করিবে ; এইরপ ক্রিয়াঘারা রদ্ধসমূহ 
বিশোধিত হয়'। 
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বিবিধরত্বতম্মবিধি | 

কুলথ কলায়ের কাথ দ্বার মনঃশিলা, হরিতাল ও পন্ধক মর্দন করিয়। এ 

মদ্দিত দ্রব্যদ্বারা রত্রসমূহকে বেষ্টন পূর্বক মৃষামধ্যে স্থাপন করিবে ; অনস্তর 

এ মৃষা মৃত্তিকাদ্বারা৷ লিপ্ত করিয়া পুটপাক করিবে; এইরূপ আটবার পুট- 

পাক করিলে রত্বসমূহ তক্মীভূত হয়। 

উপরত্বশোধন ও ভল্মমবিধি। 

পেরোজ। কাচ, স্ষটিক ও বিবিধ বর্ণের মণির শোধন ও ভন্মবিধি রত্বের 

শোধন ও ভন্মবিধিবৎ জানিবে । 

রাজপউশোধন ও ভস্মবিধি । 

রাজপষ্ট চূর্ণ করিয়া উহার সহিত গব্যদ্বত মিশ্রিত পূর্বক বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ 
করিবে; অনন্তর এ রাজপট্র লৌহপাত্রে ঝ,লাইয়া মহিষের ছুগ্ধে নিমজ্জিত 
করতঃ অগ্নির তাপ প্রদ্নান করিবে, এইরূপে ছুপ্ধ নিঃশেষ ইইলে, সৈম্ধবলবণে, 
ক্ষারবর্গে ও শজিনার রসে নিক্ষেপ করিয়৷ ছোলক্গলেবুর রসে বা জন্বীররসে 
একদিন ভাবন। দিবে এবং বস্ত্রবদ্ধ করিয়া এ রসের সহিত পুনরায় পাক 

করিলে রাজপট্ট বিশোধিত হয়। শোধিত রাজপট্টরকে পুটপাক করিলে 
তন্মীভূত হয়। 

শিলাজতুশোধনবিধি। 
শিলাজতুকে গোহুদ্ধে, ত্রিফলাক্কাথে ও ভীমরাজরসে যথাক্রমে মর্দন পূর্বক 

এক দিন করিয়া ভাবন। দ্রিলে বিশোধিত হয় । 

নখীশোধনবিধি | 
নথীকে কীচা তেঁতুলের রসে অধ্থবা গোময় রসে সিদ্ধ করিয়া ভাজিয়' 

লইবে ; অনন্তর গুড় ও হরীতকীর জলে তিজাইয়া লইলেই নথী বিশুদ্ধ হয়। 

বিষশোধনবিধি । 
বিষকে ( কাঠবিষকে ) খণ্ড খণ্ড করিয়া ২৩ ঘণ্টা গোমৃত্রে পাক করতঃ 

জলে ধৌত করিবে; অনস্তর উপরিস্থিত ত্বক ফেলিয়৷ বৌদ্রে শুষ্ক করিলেই 
বিষ শোধিত হয়। 
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কৃষ্ণসর্পবিষশোধনবিধি | 
যুবা ও বলবান্ কৃষ্তসর্পের নৃতনবিষ গ্রহণ করিয়া সর্ধপতৈল দ্বারা আপ্লুত 

করিবে ; অনন্তর রৌদ্রে & বিষ স্তক্ক করিয়। পানের রস, বক বৃক্ষের পত্রের রস 

ও কুড়ের ক্কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বার! যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে; 

এইরূপে সর্পবিষ বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাই ওঁধধে প্রযোজ্য । 

জৈপালবীজশোধনবিধি | 

জৈপালের খোসা পরিত্যাগ করিয়। শুত্রবর্ণ বীজ গ্রহণ করিবে ; অনন্তর 

এ বীজ দ্বিখও করিয়া মধ্যস্থ জিহ্বাসদৃশ হুক্্পাত সকল পরিত্যাগ পূর্বক 
প্রস্তর খলে মর্দন করিবে; পরে উহা! নূতন শরায় লেপন করিয়া রৌদ্র 
গুষ্ধ করিলেই উহার তৈল নিঃশেষিত হয়, এইরূপে উহা! তৈলরহিত হইলে 

উহাকে বন্ত্রধণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটা পাত্রে ঝ,লাইয়৷ গোছুপ্ধ সহ অগ্নিতে 
এক প্রহর পাক করিবে; এইব্পে জৈপালবীজ বিশোধিত হয়। 

ৃস্তরবীজশোধনবিধি | 

সত রবী্জকে বস্ত্রথ্ডে বদ্ধ করতঃ একটী গোহ্গ্পূর্ণ পাত্রে ঝ,লাইয়! নিয়ে 
অগ্রির তাপ প্রদীন করিবে, এইরূপে ২ ঘণ্টা কাল গোছুপ্ধ সহ পাক করিয়া 

জলে ধোত পূর্বক রৌদ্রে শুক করিলেই ধৃস্ত,রবীজ শোধিত হয়। 

সিদ্ধিবীজ ও সিদ্ধিশোধনবিধি | 

সিদ্ধির বীজ ধৃস্ত,র বীজের ন্যায় খোছুপ্ধে সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। 
সিদ্ধিপত্র সিদ্ধিবীজের ন্যায় গোছুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত পূর্বক বৌন্রে 
শুদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। 

লাঙ্গলীশোধনবিধি | 

লাঙ্গলীকে এক দিন গোমৃত্রে ভাবন! দিলেই উহা! বিশোধিত হয়। 

বৃদ্ধদারকবীজশৌধনবিধি | 

বৃদ্ধদারক (বিস্তারক ) বীজসকল বন্রধণ্ডে বন্ধ করিয়া গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে 
ুক্তর বীজের ন্তায় সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে। 
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অহিফেনশোধনবিধি । 

অহিফেনকে গোছুপ্ধে একবার ভাবন! দিলেই তাহ! শোধিত হয়। 

কু'চিলাশোধনবিধি। 

কুচিলাকে এক প্রহ্নর দুগ্ধ ঘবারা সিদ্ধ করিলেই উহা ধিশোধিত হয় । 

ভল্লাতকশোধনবিধি | 

সুপঙ্ক ভেল! সমূহ জলে নিক্ষেপ করিলে যে গুলি জলে নিমগ্ন হয়, সেই 

সকল তেলাই শোধনযোগ্য ; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত তেল! সফলকে ই্টকচর্ণ 
দ্বার! ঘর্ষণ করিয়া ধৌত করিলেই উহ! বিশোধিত হয় । 

গুগগুলুশোধনবিধি | 

নৃতন গুগ্গলু উষধে ব্যবহার্য, কারণ উহাই সমধিক গুণশালী। নূতন 
গুগ্গুলু নরম এবং পুরাতন গুগ্গুনু শক্ত । গুগ্গুনুর সহিত সংলগ্ন প্রস্তরখ্ 

ও অন্যান্য ময়ল! যথাসম্ভব দূরীভূত করিয়া খওখও্ড করত গোহুগ্ধে কিছুক্ষণ 

ভিজাইয়। রাঁখিবে, অনন্তর উহাকে একখণড বস্দ্বারা বাদ্ধিয়া ছুগ্ধপূর্ণ হাড়ীতে 
ঝুলাইর়া পাক করিবে, তৎপর পোট্রলীস্থিত গুগ্গুরু গলিয় হাড়ীর তলান্ব 
পতিত হইলে, উহা! রৌদ্রে শুকাইয়! লইবে। গুগ্গুলু নৃতন হইলে উহা শতক 
করিলেও বেশ নরম থাকে, সুতরাং কিঞ্চিৎ স্বত দ্বারা পেষণ করিয়া লইলে 
আরও নরম হয়, তখন ওঁষধে ব্যবহার করিতে হয়, যোগরাজ গুগ্গুলু গ্রস্ভৃতি 
ওষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, দ্বৃতদ্বারা গুগ্গুলু পেষণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার 
সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে । গুগ্গুলু পুরাতন হইলে উহা! অত্যন্ত শক্ত হয়, 
সুতরাং শোধন করিয়া প্রথর বৌদ্রে শুষ্ক ও চুর্ণ করিয়া ওধধে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে । এইরূপ ক্রিয়াছ্ধার৷ গগ্গুলু শোধিত হয়। . 

হিন্কুশোধনবিধি | 

হিংকে দ্বতসহ ভাজিয়! ঈষৎ লালবর্ণ করিবে, এইরূপ ক্রিয়াহার| হিং 
বিশোধিত হইয়া থাকে । 



১৮ আয়ুর্ধ্বেদ-শিক্ষা । 

রসোনশোধনবিধি | 

রসোনের খোসা পরিত্যাগ পূর্বক জলমিশ্রিত ছুগ্ধে কিছুক্ষণ পাক করি 
মর্দন করিবে; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই রসোন বিশুদ্ধ হয় । 

সীজক্ষীরশোধনবিধি | 

সীর্জক্ষীর ১৬ ভোলা পরিমাণে হইয়া উহার সহিত ত্রেতুল পত্রের র 

ঢুই তোল! মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই এ ক্ষীর বিশোধিত'ছয় | 

আকন্দ শোধনবিধি | 

আকন্দমূলের ছাল বন্ত্রধণ্ডে বন্ধন করিয়া ছুগ্ধপূর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্ব 
আগ্রতে পাক করিলে উহা বিশোধিত হয় । আকন্দক্ষীরকে সীজক্ষীরবৎ শোধ 

করিবে । 

বঁচ ও করবীমূলশোধনবিধি | 

কচ ও করবী বৃক্ষের মূলকে আকন্দবৎ শোধন করিবে। 

বিবিধবীজশোধনবিধি। 

স্বেতঘোষার বীজ, ঘোষাবীজ, দত্তীবীজ, বিল্লাবীজ, রাখালশশার বীঞ্ 
তিতলাউ বীজ, কাক,টীবীজ ও মাকালফল, ইহাদ্িগকে আমলকীর রড 
সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে । ডালকরমচারু বীজ ও লাটাকরম্চার বীজবে 

ভীমরাজজের রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিয়া! লইবে। 

জলৌকাশোধনবিধি | 
তাত পাত্রে একসের পরিমিত জলের সহিত অর্দতোলা হরিদ্রা চর্ণ গুলিয় 

উহাতে পুরাতন জনৌকা (জোক ) নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ প্রক্রিয়া ঘা 
জলৌকা৷ লালা পরিত্যাগ করে এবং বিশোধিত হয়; এই দ্বলৌকা রক্ত 
মোক্ষণার্থ প্রয়োগ করিবে । 

পরিমাণনির্ণয় | 
৬ ছয় সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুপ্1 অর্থাৎ রতি, ৫ বৃতিতে ১ মাষা 

মাঝী সন্ান্ধে ছয় প্রকার মত দুষ্ট হয়_কোনও মতে ছয় রতিতে, কাহারং 
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মতে ৭ বরতিতে, কোনও মতে ৮ বৃতিতে, কোনও মতে ১* রতিতে, আবঁর 

কাহারও মতে ১২ রতিতে এক মাষা; চরকের মতে ১০ রৃতিতে এক মাধা, 

এবং স্ুশ্রতের মতে ৫ রতিতে এক মাধা নিরূপিত হইয়াছে 7 এক্ষণে উষধে ১২ 
রতি ভিসাঁবে মাষা গ্রহণ কর] হর, & চারি মাষার অর্থাৎ ৪৮ রৃতিতে এক 

শান অর্থাৎ ॥” অর্দ তোলা, ২ শানে বা ৯৬ রৃতিতে অথবা ৮ মাষায় ১ কোল 

অর্থাৎ তোলা. ২ কোলে অর্থাৎ ছুই তোলায় এক কর্ষ, ৪ কর্ষে বা ৮ তোলায় 
এক পল, ৪ পলে বা ৩২ তোলায় এক কুড়ব অর্থাৎ অর্ধসের, ২ কুড়বে বা 

৬৪ তোলার ১ শর'ব অর্থাৎ সের, ২ শরাঁবে অর্থাৎ ছুই সেরে এক প্রস্থ, 

॥ প্রস্থ অর্থাৎ ৮ সেরে এক আঢক, 8 আড়কে অর্থাৎ ৩২ সেরে এক ভ্রোণ, 
২ দ্রোণে অর্থাৎ ৬৪ সেরে ১ সর্প বা কুন্ত, ২ কুর্পে অর্থাৎ ১২৮ সেরে এক 

দ্রোণী, বাহ ব। গোঁণী হয় ; ৪ গোণীতে ১ খাড়ী। 

দ্রব্যবিশেষে মাত্রার ভেদ । 

সমস্ত উদ্তিজ্জই নৃতন ও শুষ্ক গ্রহণ করিবে, কিন্তু এ সমস্ত দ্রব্য আর্র গ্রহণ 

“করিতে হইলে, দ্বিগুণ পরিষাণে গ্রহণ করা আবশ্যক ; অর্থাৎ যদি কোন তৈল, 
প্রত বা ক্কাথে ১ তোলা মুখ। গ্রহণের উল্লেখ থাকে অথচ সময়়াভাবে বা 

অন্গ কোন কারণে উহা কাঁচা লাখহার করিতে হয় তবে ২ তোল! গ্রহণ 

ক্িবে। 

সরসদ্রেব্যবিশেষ গ্রহণবিধি | 

বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুম্মাগড, শতমূলী, পুনর্ণবা। 
_ কুড়ি? অশ্বগন্ধা; শুল্ফা, হস্তিকর্ণপলাশ, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে; 

ঝাটি, গুগ্গুলুঃ হিং, আদা, গুড়, শর্করা ও মাংস; এই সকল ত্রব্য ত্বত বা 
তৈলাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে আর্দ অর্থাৎ সরস অবস্থায় প্রদান 

করিবে, কিন্তু দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে ন।। 

পুরাতনদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি | 

গুড়, দ্বত, মধুঃ ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ ; এই সকল ভ্রব্য পুরাতন হইলে ' 
. সমধিক কার্যকারী হয়; কিন্ত রোগু বিশেষে নৃতনও ব্যবন্থত হইয়া থাকে। 



২৬ আয়ুর্ববদ-শিক্ষা | 

দ্রব্যাঙ্গগ্রহণবিধি | 

খদ্িরাদি বৃক্ষের সার গ্রহণ করিবে। নিম্বাদি (নিম, অজ্জুন ও শোণা 

প্রভৃতি ) বৃক্ষের বন্ধল, দাঁড়িম ও হরীতকী প্রভৃতি ফলের খোসা, পটোল ও 
তালীশাদির পাতা গ্রহণ করিবে । সচরাচর যে সকল বৃক্ষ ও তাহাদের 

মূল বৃহৎ এবং অত্যন্তরস্থ কাষ্ঠ সারবিশিষ্ট, তাহাদের বন্ধল গ্রহণ করিবে। 
যে সকল বৃক্ষ ক্ষুদ্র ও যাহাদের অত্যন্তর সারবিহীন (আকনাদি প্রভৃতি ) সেই 

সকজ ত্বক্ষের মূল, শাখ। ও পত্র সমস্তই ওষধে প্রয়োগ করিবে। 

ধতৃভেদে দ্েব্যাঙ্গ গ্রহণ । 

" উত্ভিজ্জেন্ন মূল শীত ও গ্রীষ্মকালে উদ্ধ,ত করিবে, পত্র বর্ষা ও বসন্ত খতৃতে 

আহরণ করা বিধেয়, ত্বক, কন্দ (ভূমিকুম্মাগাদি ), ক্ষীর ( মনসা, আকন্দ 
প্রভৃতির ) ও সপত্রগুল্বাদি শরৎকালে এবং বৃক্ষের সার হেমস্তখতুতে গ্রহণ 

করিবে কিন্তু ফল ও পুষ্প যে খতুতে উৎপন্ন হয়, সেই খতুতেই গ্রহণ করা 
আবশ্যক । 

গঁষধের বীর্য্যকালনিরূপণ। 

চূর্ণ উধধ ২ মাসের পর বীর্ষ্যহীন হয় এবং বটিকা, মোদক, অবলেহ 
ও সাধারণতঃ সমস্ত উধধই এক বৎসরের প্র হানবীর্য্য হইয়া! থাকে | পন্ু- 

দত, পন্ককট,টতৈল এবং লঘুপাকের ষধ চারি মাসাস্তে বীর্ধ্য বিহীন হর, 
কিন্তু পককতিলতৈল ও এরগুতৈল এক বৎসরের ' পর বীর্ষ্যশালী হইয়। থাকে। 

আসব, ধাতুদ্রব্য ও পারদ যত পুরাতন হয়, ততই সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়। 
থাকে। 

ওষধগ্রহণের স্থাননিরপণ | 

আগ্নেয় গুণ সম্পন্ন বিশ্ধ্যাচলাদি পর্বতস্থিত ওঁষধধ এবং সোম গুণসম্পন্ন 
হিমালয়াদি পর্বতস্থিত ওষধ গ্রহণ করা কর্তব্য । পর্বত ব্যতীত অন্যান্ত স্বানের 
ওবধ গ্রহণ করিবে । জঙ্গল ও সাধারণদেশস্থিত পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের ওধধ 
কীটাদি কর্তৃক তক্ষিত না হইলে, তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে । 
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উষধগ্রহণে অপ্রশস্তস্থান | 

দেবালয়, বন্মীকাৰৃত স্থান, কৃপমধ্য, শবদাহতূমি, বৃক্ষমূল, পথের পার্শ্ব 
বর্তী স্থান, জলাবৃতভূমি ও লবণাক্ত ভূমিতে যে সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাহা 
কথনও গ্রহণ করিবে না এবং অকালজাত ও কাঁটাদি কর্তৃক তক্ষিত এবং 

বহুকালজাত বৃক্ষ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, বৃক্ষের স্বাভাবিক আয়তন 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর অবয়ব বিশিষ্ট বৃক্ষও ওষধে প্রয়োজ্য নহে। 

পুংস্ত্রীভেদে প্রাণিজদ্রেব্যগ্রহণ | 

মাংসরস, তৈল বা দ্বতাদি প্রস্তুত করণূর্থ পক্ষিজাতির ( পায়রা, কুকুট, 
তিত্তিরি ও ্ প্রভৃতির ) মাংস গ্রহণ বিড হইলে, পুরুষ পক্ষী: মাংসই 

মাংস ও রে গ্রহণ করিবে, কিন্তু পতুমধ্যে জাতীয় ব্য ছাগীর এবং 
পুরুব শগালের মাংস গ্রহণ করা বিধেয়, পশ্ড ও পক্ষীসকল বলিষ্ঠ, বয়ঃপ্রাপ্ত, 

রোগবিহীন ও সুন্দরকায় হওয়া আবশ্তক, মৃত্র গ্রহণ করিতে হইলেও 
স্ত্রীজাতীয় পণ্ুরু_(ছাগী; গর্দতী_ও গাভীর) মূত্র, তাহাদের উদরস্থ আহার 
জীর্ণ হইলে গ্রহণ করিবে । 

এক দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য গ্রহণ । 

মধু অভাবে পুরাতন গুড় এবং পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় রৌদ্ডে' 

চারি প্রহর উত্তপ্ত করিয়া ওবধে প্রয়োগ করিবে। ছুগ্ধের অভাবে কাচা 
মুগের বা মন্থরের যুষ, ইক্ষুগুড়জাত মিশ্রী বা ইক্ষু চিনির অভাবে খাড়গুড়, 
শালিধান্তের অভাবে বেটেধান্ঠ, দ্রাক্ষার অভাবে গান্ভারীর ফল, দাড়িমের 
অভাবে বৃক্ষান্্ ( তেঁতুল); সৌরাষ্মৃত্তিকা অভাবে পঞ্চপর্পটী বা ফিটকারী, 
তগরমূলের অভাবে শীহলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ড,র,শ্বেতসর্যপের অভাবে 
সর্ষপ, চই ও গজপিপুলের অতাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শাঁল- 
পাণী, মুগ্রুতিকা অভাবে তালমস্তক, কুস্ধুম অভাবে কাচা হরিদ্রা' “বা কুস্ুষ- 
পুষ্প, মুক্তা অতাবে শঙ্খতন্ম, হীরক অভাবে পীত কড়িভম্ম, কাকড়াশঙ্গী 
অভাবে মা়াছ্ুবীজ, ধনের অভাবে গুল্ফা, বারাহীকন্দ অভারে চামার 



হু আয়রেবদ-শিক্ষা। | 

আলু, মূর্ববা (ুচীমুখবী) অতাবে জিঙ্গিনীবৃক্ষের মূল, পুক্করমূল অভাবে 
কুড়, সৈম্ধবলবণের অভাবে সামুদ্রলবণ বা বিটলবণ, কুম্বম্থুকর অভাবে ধনে 

এবং পুম্পের অভাবে কচিফল গ্রহণ করিবে ; উদ্রাময়রোগে কচি বিল্বকলই 

সর্বদা গ্রাহ্থ ; যষ্টিমধুর অভাবে চই বা আমলকী, কুড়চির অভাবে তাঁলমুূলীর 

মূল, রাক্নার অভাবে পরগাছা, জীরার অভাবে ধনে এবং তুম্বুরুর অভাবে 

শালিধান্ প্রয়োগ করিবে । | 

ভল্লাতক ( ভেলা ) রোগীর অসহ্য হইলে; তৎপরিবর্তে রক্তচন্দন বা রক্ত- 
চিতার মূল অবস্থান্ুসারে প্রয়োগ করিবে । ইক্ষুর অর্থাৎ আকের অভাবে নল- 

তণ, মগ্য অভাবে শিগাকী, শুক্তির অভাবে কাজি, রক্তচিতার অভাবে দস্তীমূল 
অথবা আপাঙ ক্ষার, ধন্ববাস অভাবে ছুরাঁলভা, কুলেখাড়ার অভাবে গোক্ষুর- 

বীজ বা মানকচুর মূল, লক্ষণামূল অভাবে ময়ুরপুচ্ছ' বকুলের অতাবে 
সুঁদি উৎপল বা পদ্ম গ্রহণ করিবে, নীলোত্পল অভাবে কুমুদ, জাতীপুষ্প 

অভাবে লবঙ্গ, আকন্দ বা সীজ প্রভৃতির ক্ষীরের অভাবে এ সকল 

রক্ষের পত্ররস; বিষলাঙ্গুলিয়ার ও গেটেলার অভাবে কুড়, শ্রীখগুচন্দনের 

অভাবে কর্পর, রক্তচন্দন অভাবে বেণার মূল, আতইষ অভাবে মুখা, 
হরীতকী অভাবে আমলকী এবং নাগকেশর অভাবে পন্মকেশর ব্যবহাঁর' 
করিবে । 

স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক বা লৌহ, রূপার অভাবে রৌপ্য- 

মাক্ষিক অর্থাৎ বিমল ব্যবহার করিবে; ন্বর্ণও রৌপ্যের অভাবে কাস্ত- 

লৌহও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কান্তলৌহ অভাবে তীক্ষলৌহ ( ইম্পাতলৌহ ) 
ব্যবহার্য্য ৷ 

রসাঞ্জন অভাবে দারুহরিদ্রী, তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, বামনহাটির 

অভাবে তালীশপত্র বা কণ্টকারীর মূল গ্রহণ করিবে, সাচিক্ষারের অভাবে 
পাঙ্গালবণ, অয্নবেতসের অভাবে চুক্র, গাস্তারীফলের অভাবে পীতসালপুষ্প, 
নঘ্ীর অভাবে লবঙ্গপুষ্প, কন্ত,রীর অভাবে কাকোলী, কাকোলীর অতাবে 
জাতীপুষ্প, কপূরের অভাবে বেড়েলা বা স্ুগন্ধিমুখা, দারুহরিদ্রার অতাবে 
কীচ। হরি্রা ব্যবহার করিবে ? সেবনষোগ্য ওষধে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে 

ধমনী প্রদান করিবে এবং প্রলেপাদিতে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে 
ধমানী গ্রদদান করা কর্তব্য । 
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মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূলঃ জীবকের অতাবে 

গুলঞ্চ, খষতকের অতাবে ভূমিকুম্াগড, গ্নদ্ধির অতাবে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে 

গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অতাঁবে শতমূলী, রোহিতন্ 

ছাল অভাবে নিমছাল, মৃগনাতির অভাবে খাটাসী, ষে কৌন মাংসের অভাবে 

কপোঁত (পায়রা ) মাংস, মাংসযৃষের অভাবে মুগের যুষ এবং যে কোন 

দুপ্ধের অভাবে গর্ভবতী গাতীর দুগ্ধ গ্রহণ করিবে । 

এক দ্রব্যের অভাবে সম গুণ বিশিষ্ট 

অন্য দ্রব্য প্রয়োগবিধি | 

বটিকা, চর্ণ, তৈল ও ঘ্ব€ প্রত্ৃতি প্রস্থতকালে, কোন দ্রব্যের অতাব 
হইলে,সেই উষ্ধের পরিবঞ্ডে তাহার পুর্বর্তী বা পরবর্তী তুল্যগুণবিশিষ্ট কোন 

দ্রবা প্রদান করিবে এবং অনেক স্থানে বিবেচন। পূর্বক বা প্রাচীন বৈষ্ভগণের 
উপদেশ অনুসারে একটি দ্রবোর অভাবে রোগনিবারক দ্রব্য-বিশেষ গ্রহণ 

কদিবে। কিন্তু কোন ওষধ প্রস্ততকালে দ্রব্য বিশেষের মাত্রাধিক্য দৃষ্ট 
ভইলে বা সেই সকল দ্রব্য মুখ্য ওঁষধ বিবেচিত হইলে, সেই ঁষধের পরিবর্তে 
তৎ্সদৃশ অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ কর! কর্তব্য নহে অর্থাৎ সুদর্শনচূর্ণে বা 
জ্বরতৈরবচুর্ণে চিরতা, জ্বরনীগমযুর চুর্ণে কষ্খজীরাচুর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য, কুটজা- 
বলেহে কুড়চির ছাল, বাঁসাবলেহে বাসক, পিত্তান্তকরসে রৌপ্যতম্ম, 
গুড়,চ্যাদিলৌহে বা সর্ধজ্বরহরলৌহে লৌহভম্ম, এই সকল প্রধান ধের 
অভাবে বা পরিবর্তে অন্ত দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিবে না। 

কোন ওষধ প্রস্ততকালে সেই ওষধে রোগের অবস্থান্থসারে কোন দ্রব্য 
অনুপযুক্ত বোধ করিলে, চিকিৎসক তাহার পরিবর্তে অন্য উষধ গ্রহণ 
করিবেন এবং সুচিকিৎসক রোগের উপযুক্ত অতিরিক্ত কৌন দ্রব্যও আবশ্তক 

হইলে গ্রহণ করিবেন । যে সমস্ত দ্রব্য অন্যান্ ওষধের অভাবে নিরূপিত হুই- 
ফ্লাছে, সেই সমস্ত দ্রব্য রোগ ও ওষধের ফলাফল বিবেচনা পূর্বক গ্রহণ করিবে 
অর্থাৎ সকল স্থানেই অভাবে ব৷ পরিবর্তে অন্য দ্রব্য গ্রহণ কৰিলে, সেই ওঁষধে 
তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না।, * 



২৪ আযুর্ধেবেদ-নিক্ষ। | 

স্বর ও তদভাবে রসপ্রস্ততবিধি | 

কীটার্দি কর্তৃক অতক্ষিত ন্বরসউদ্তিদ ভূমি হইতে উদ্ধৃত করিয়া! জলে 

ধোঁত পূর্বক পেষণ করিবে, অনস্তর বস্ত্র বা যন্ত্রাদির সহযোগে এ দ্রব্যের রস 
বহির্গিত করিয়া লইবে, ইহাই শ্বরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
স্বরসের অতাব হইলে শুক্দ্রব্য কুট্িত করিয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করত 

চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে অথবা শুষ্ক দ্রব্য অর্ধসের পরিষাণে 
চূর্ণ করিয়া এক সের জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া বাখিবে, উহা স্বরসেবর 

পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। 

তগুলোদ কপ্রস্ততবিধি | 
আটতোল! পরিমাণে আতপ তগুল (চাউল ) কুট্টিত করিয়া চতুণ্ডণ জলে 

অহোবাত্রি তিজাইষা ছাকিয়া লইবে; এইরূপে তওলোদক প্রস্থত হয়। 

উঞ্কোদকপ্রস্ততবিধি। 

জল অগ্নিসস্তাপে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ অথবা অর্ধাংশ পরিমাণে 

অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে, ইহাকে উষ্চোদক কহে। অল্প পরিমাণে 

শোৌধিত হইলেও সেই জলকে উষ্কোদক কহে। 

কীজিপ্রস্ততাবাধি। 

কুটিত আত্তধান্য ৮ সের এবং খণ্ডীকৃত কচি মূলা ২ সের ও জল ১৬ সের 

এই সমস্ত একটি পাত্রে রাখিবে এবং যখন উহ1 অগ্নরসভাবাপন্র হইবে, তখন 

কীজি প্রস্তত হইয়াছে জানিবে। আশুধান্তের পরিবর্তে অনেক স্থলে চাউল 

দ্বারাও কাজি প্রস্তুত হয় । টা 

তক্রপ্রস্ততবিধি | 

দধিতে চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মস্থনদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিলে, 
তাহার ক্লেহ অংশকে মাথন ও জলীয় অংশকে তত্র বা ঘোল কহে। 

কট রপ্রস্ততবিধি । ] 

সরবিশিষ্ট দধিকে মন্থন করিলে যে তক্র নির্টিত হয়, তাহাকে কট রকছে। 
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অল্নমূলকপ্রস্ততবিধি | 

কাজিতে মুলা ভিজাইয়! রাখিয়া বাসি করত পাক করিলে তাহাকে অস্ন- 

মূলক কহে। 

মধুশুক্তপ্রস্ততাবধি ৷ 

জন্বীন্ব বস২ সের, মধু অদ্ধসের এবং পিপুলমূল অর্ধসের ; এই সকল 

দ্রব্য একত্র করিয়া একটী কললীতে পুর্ণ করত ধান্তরাশির মধ্যে একমাস 

রাখিবে, এই প্রকারে মধুস্তক্ত প্রস্তত হয়। 

পর্পটীপ্রস্ততবিধি | 

সমভাগ শোধিত পারদ ও শোধিত গম্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। 

লৌহপর্পচী, বিজয়পর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি প্রস্তত করিতে হইলে, 
কজ্জলীর সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়। লইবে, অনস্তর পর্পটী পাক- 

কালে গোময়োপরি অতি কোমল কলার পাতা এমততভাবে স্থাপন করিবে 

ফেন প্র কলার পাতার মধ্যস্থানে তরলপদার্থ অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ 

মধ্যস্থান ঢালু হয় এবং অন্য কোমল কলার পাতা দ্বার1 কিঞ্চিৎ গোময় বেষ্টিত 

করিয়া লইবে, তত্পরে বদরী কাষ্ঠের কয়লার মুছ অগ্রিতে লৌহনির্ম্মিত 

পুরুহাতা উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ গব্যঘ্বত প্রদান করিবে, অনস্তর এ 
কজ্জলী বা কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত দ্রব্য উহাতে অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে 
এবং একটী ছোট লৌহ খুস্তি দ্বার! নাড়িতে থাকিবে, যখন এ কজ্জলী লৌহ 
হাতা হইতে পুথক্ হইয়া আঠার ম্ায় হইবে, তখন উক্ত খুস্তি দ্বারা 
কজ্জলীকে কলার পাতার ঢালুস্থানে বিন্তস্ত করিবে এবং অন্য কদলীপত্র 
বেষ্টিত গোময় দ্বারা শীপ্রই দৃঢ়রূপে চাপ দিবে, যেন কোন পার্থ হইতে উহার 
ধূম বহির্গত না হয়; এইরূপ ভাবে চাপ দিয়! মূহুর্ত পরে এ গোময়-পিও 
অপসারিত করিলে পর্পটী প্রস্তুত হইয়াছে দেখিবে | পর্প?ী সহজে ভগ্র হইলে 

ও তগ্ন করিবার কালে শব্ধ ন! হইলে, মৃদ্রপাক হইয়াছে বুবিবে এবং ভাঙ্গিতে 
শব্দ হইলে উহা খরপাক হইয়াছে বুবিবে, এইরূপ খরপাকের পর্পটা 
পরিত্যাজ্য । 

্ 



আযুর্বেবদ-শিক্ষা! 

অন্নাদিসাধনবিধি। 

তগ্ুলের পরিমাণ যত হইবে, তাহার পাঁচগ৭ জলঘারা অন্ন পাক করিবে 

এবং তঙুলের নয়গুণ জলঘ্বারা বিলেপী পাক করিবে, তগ্ুলের উনবিংশগুণ 

জল দ্বারা পাক করিলে তাহাকে মণ্ড কহে এবং একাদ্শগ্ডণ জলে পাক 

করিলে তাহাকে পেয়া বলা যায় । সিঠার অর্থাৎ কণার তাগ অধিক ও তরল 

পদার্থের তাগ অল্প থাকিলে বিলেপী পাক করা হইয়াছে বুঝিবে এবং সিঠা 

রহিত অথচ তরল থাকিলে মণ্ড পাক হইয়াছে বুঝিবে, সিঠার ভাগ. অল্প এবং 

তরল পদার্থের তাগ অধিক থাকিলে পের। প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিবে । 

মাংসরসপ্রস্ততবিধি | 

মাংসরস তিন প্রকার যথা ঘন, অচ্ছ অর্থাৎ পাতলা! ও অচ্ছতর অর্থাৎ 

অত্যন্ত পাতল1। ঘন মাংসরস প্রস্তত করিতে হইলে ৯৬ তোল মাংসকে 

প্রস্তরে কিঞিৎ পেষণ পূর্বক বটকাঁকার করিয়া স্বতে তাজিয়া লইবে, অনন্তর 
& সের জলে সিদ্ধ করত এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়' 

লইবে। পাতল। মাংসরস প্রস্থত করিতে হইলে ৪৮ তোলা মাংসকে পূর্ব 

দ্বতে ভাঁজিয়া চারি সের জলসহ পাক করিবে এবং এক সের অবশিষ্ট থাকিতে 

নামাইয়। ছাকিয়া'লইবে। অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তত করিতে হইলে ৮ তোল! 
মাংসকে কুটিত করত ত্বৃতে তাজিয়া ৪ সের জলসহ পাক করিবে এবং এক 
সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়! ছাকিয়া লইবে, | 

মাংসযৃষপ্রস্ততবিধি। 

দাইল প্রত্ৃতি বস্তর দ্বিগুণ মাংস লইয়া সর্বসমষ্টির আটগুণ জলসহ পাক 
করিবে এবং এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়। গ্রহণ করিবে । 

ছুগ্ধপাকবিধি। 

গঁষধধের সহিত ছুপ্ধ পাক করির। সেবন করিবার বিধি থাকিলে, এ ওষধের 
আটগুপ'ছুগ্ধ এবং হুক্ধের চারিওণ জল গ্রহণ পূর্বক সমস্ত দ্রব্য একটী 
হাড়ীতে রাখিয়। পাক করিবে, তৎপরে ছুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। 
ছাকিয়! লইলেই দুগ্ধ পাক হইয়াছে জানিবে। 

৪ €্লে 
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মোদকপাকবিধি। 

মোদক পাক করিতে হইলে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইঙ্ষুচিনি বা ইক্ষুগুড় 
গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে স্থানে বিশেষ বিধান দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে চিনি ব। 
গুড় সেই পরিমাণে গ্রহণ করা কর্তৃব্য। যোদকে চুর্ণের পরিমাণ অধিক হইলে 
চিনিকে প্রথমে অল্পজ্ল সহ পাক করিয়া চিনির বস যথারীতি পাক না 

হইতেই চূল্লীর উপরিস্থিত এ রসের যধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়। হাতা দ্বারা 

আলোড়ন করিবে, কিন্তু মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অল্প থাকিলে চিনিতে 
অল্প জল দিয়া যথারীতি রস প্ররস্তত করত চুল্লী হইতে এ পাত্র অবতরণ 
কবিবে, অনন্তর এ চিনির রসমধ্যে সমস্ত চুর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা 
আলোড়ন করিতে থাকিবে ও যাবৎ চিনির রসের সহিত চুর্ণ সম্যক্ প্রকারে 
মিশ্রিত না হয়, তাবৎ দ্রূপে আলোড়ন করিবে ; অনন্তর শীতল হইলে 
উহাতে দ্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া বাধিবে । 

ও গুড়পাকবিধি। 

গুড় পাককালে হাতার করিয়া! উহার পরীক্ষা করিবে, কিঞ্চিৎ গুড় 

হাতার উপর তুলিয় ধরিলে ষখন সুতার গ্ঠায় নাল পড়িবে এবং হাতায় লিপ্ত 

হইবে, তখন উহার পাঁক সমাধা হইয়াছে জানিবে ; জলপূর্ণ পাত্রে গুড় 

নিক্ষেপ করিলে যখন নিশ্চলতাঁবে অবস্থিতি করিবে অর্থাৎ বিস্তৃত ন| হইবে, 

তখন উহার পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। 

গুগ্গুলুপাকবিধি 

গুড় পাকের ন্যায় গুগ্গুলুর পাক জানিবে। 

ওষধপ্রস্ততবিধি | 

রোগীর আর্থিক অবস্থান্ুসারে অল্প বা অধিক যাত্রায় ওধধ প্রস্তর কর! 
ষাইতে পারে; তাহাতে বটিকাদির গুণের বিশেষ তারতম্য হয় না, কিন্তু ' 
অগ্নিপক ওঁবধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রস্তুত করাই বিধের । 
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বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ প্রস্তত করিতে হইলে, সমস্ত উত্ভিজ্ঞ দ্রব্য 
(মূল, সার, পত্র, বন্ল ও ফল প্রভৃতি) রৌড্রে শুষ্ক করত চূর্ণ করিয়া 
লইবে, অনন্তর যাবতীয় দ্রব্য (ধাতু ও উত্ভিজ্জ দ্রব্যাদি) যথা পরিমাণে 

ওজন করিরা মিশ্রিত করিবে, বটিক প্রস্ততকালে ওষধের পরিমাণ অধিক 

হইলে সমস্ত দ্রব্য প্রথমে শিলায় পেষণ করিবে ; এবং যখন ওষধের কণা 

অনৃস্ত হইবে, তখন উহাকে প্রস্তর খলে রাখিয়া! মর্দন করিবে । ওষধের 

পরিমাণ অল্প হইলে খলে মর্দন করিয়া লইবে। দ্রব্যের স্বরস বা ক্কাথ 

প্রভৃতি দ্বারা ওধধে ভাবনার বিধান থাকিলে খলস্থিত ওষধ যথোক্ত রস 

বাকাথ দ্বারা মর্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে ) চুর্ণ প্রস্ততকালে সমস্ত 
দ্রব্যের পৃথক্ চুর্ণসমূহ সম্যক্রূপে মিশ্রিত হইলে চুর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে 

জানিবে। অবলেহ পাকের সময়ে কাথের পাক শেষ হইলে চুল্লী হইতে 
নামাইয়া উহা চুর্ণসমূহ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পুর্বক ঘন 
হইলে নামাইবে। 

চুর্ণের পাকনিষেধ | 

অগ্নিতে চুর্ণের পাক কর! কর্তব্য নহে। অগ্নিসস্তাঁপে চূর্ণ উষধের বীর্য্য নষ্ট 

হয়। অবলেহ ব। মোদক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে ক্কাথ বা রস যথা নিয়মে 

পাক করিয়! চুন্মী হইতে নামাইয়। তন্মধ্যে চুর্ণ নিক্ষেপ করিবে । 

শ্েহপাকবিধি । 

স্বত বা তৈল দৃঢ় কটাহে রাখিয়! মৃছ অগ্নিতে পাক করিবে এবং স্নেহ- 
দ্রব্য ( তৈল বা বত) ফেণারহিত হইলে উহাকে চুল্লী হইতে অবতরণ করিবে ; 
অন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে ন্নেহের চতুণ্ড৭ জলসহ কুটিত মৃচ্ছার দ্রব্য সকল 

উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে, মৃচ্ছাপাক শেষ হইলে ন্নেহড্রব্য ছাকিয়া 
উহাতে কক্বদ্রব্য প্রদান পূর্বক স্সেহত্রব্যের চতুণ্ডণ জল সহ পাক করিবে ; 
অনস্তর কিধিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়। উহাতে ক্কাথ প্রদান করিবে; 
যেস্কান্নে ৩৪-বা ততোধিক কাথসহ স্নেহ পাক করিবার বিধি দৃষ্ট হইবে, সেই 
স্থানে একটি ক্কাথ প্লায় শোষিত হইলে অন্ত একটী ক্কাথ প্রদ্দান করিবে এবং 
স্বরস,দুগ্ধ বা কাজি, তৈল বা' দ্বৃতে প্রদ্দানের উল্লেখ থাকিলে তাহাও ক্াথ পাক 
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শেব না হইতেই অর্থাৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতেই এক একটি করিয়া 
যথাক্রমে তৈল ব৷ ত্বতে প্রদান করিবে । গন্ধপাকের উল্লেখ থাকিলে কক্ক দ্রব্য 
ছাকিয়। অল্প জলীয়াংশ থাকিতে গস্ধদ্রব্য সকল প্রদান করিবে, যে স্থানে গন্ধ- 
দ্রব্যের পরিমাণ অধিক সেই স্থলে গন্ধদ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়৷ সেই ক্কাথ 
দ্বার গন্ধপাক সমাধা করিবে । 

নেহ পাকার্থ যে চুদ্ী প্রস্তুত হইবে, তাহার নয়টা ক্ষুত্র মুখ প্রস্তুত করিবে 
ও চুল্লীমধ্যে কাষ্টিপ্রদান করণার্থ পূর্বদিকে প্রধান মুখ রাখিবে। 

তৈলের বা স্বতের পাক এক দিনের মধ্যে সমাধা করিবে না, তৈল 
বা ঘ্বতে কাথ প্রদান করিয়া বাসি হইলে, ন্নেহদ্রব্কে পাক করিবে; 
কিন্ত প্রাণিজ মাংসের কাথ বা ধান্তা্দির কাথসহ পাক করিতে হইলে, এক 
দিনের মধ্যে এ কাথ শোষণ করিবে; হৃপ্ধসহ পাক করিতে হইলে, ছুই 
রাত্রি মধ্যে, কোন দ্রব্যের স্বরসসহ পাক করিতে হইলে, তিন রান্রিমধ্যে 
এবং তক্র অর্থাৎ ঘোল, কাজি বা দধিসহ পাক করিতে হইলে, পাঁচরাত্রি মধ্যে 
পাক শেষ করিবে। যূল বা লভাদির কাথসহ স্লেহপাক উক্ত থাকিলে, 
ঘাদশরাত্রি মধ্যে পাক সমাধা করিবে; এইরূপে তৈল বা দ্বতের পাক 
নিষ্পন্ন করিবে । 

স্বত বা তৈলের পাকশেষ পরীক্ষা! করিতে হইলে, পাত্রস্থ কৰক অঙ্গুলিতে 
লেপন করিবে, যদি এ কন্ক অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হয়, এবং উহা! দ্বারা বাতির 
তার প্রস্তত করা যায়, তাহা! হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিবে ; বিশেষতঃ 
এ কন্ধ অগ্িতে নিক্ষেপ করিলে যদি কোন শব্দ না হয়, তাহা হইলে তৈল 
বা ঘ্বতের পাক শেব হইয়াছে জানিবে। 

তৈল ও দ্বৃত ষে সকল কাষ্ের অগ্নিতে পাক করিতে হইবে, সেই সকল বৃক্ষ অল্নরস বিশিষ্ট বা বিষাক্ত না হয়, তদ্ধিবয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 

ভাবনাবিধি | 

ওষধে কোন দ্রব্যের কাথ স্বারা ভাবনা দিতে হইলে, বধের সম পরিষা" 
্কথ্যনব্য গ্রহণ করিয়া! তাহার আটগুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে; অনন্তর অক্টহাংশ 
অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া! তদ্দীরা৷ ভাবন। দিবে। 
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,ওঁধধকে রস, কাথ বা ছুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যঘ্ধারা মর্দন করিয়। তরল হইলে 
দিনে রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিবে এবং রাত্রিতে বাসি করিবে, কিন্ত উষধ 
দ্রব অবস্থায় রাত্রিতে রাখিবে না, দিনে সন্ধ্যার পূর্বে শুষ্ক করিয়া রাখিব 
এবং পরদিন পুনরায় ভাবনা দিবে ৷ যেস্থলে ভাবনা সম্বন্ধে দিন বাবার 

উল্লেখ না থাকে, সেই স্থলে সাত দিন বা সাত বার ভাবনা বিধি জানিবে। 

কাথে-_প্রক্ষেপমাত্রানিরপণ 1 

কাথের মধ্যে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিবার বিধি 
থাকিলে হিং) সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি তীক্ষুত্রব্যসমূহ ২ রতি পরিমাণে প্রক্ষেপ 

দিবে $ জীরকাদি দ্রব্যের চূর্ণ চারি আন প্রক্ষেপ দ্দিবে এবং চিনি, মধু বা 

গুড় প্রক্ষেপ দিতে হইলে, ক্বাথ্য দ্রব্যের আট তাগের এক ভাগ কাথে প্রদান 
পূর্বক তক্ষণ করা কর্তব্য । 

কাথে দোষতভেদে মধু ও চিনির প্রক্ষেপমাত্র! ৷ 

কাথে মধু প্রক্ষেপ দ্রিতে হইলে বায়ুর আধিক্য অবস্থায় কাখের ষোল 

ভাগের এক ভাগ, পিভ্তাধিক্য অবস্থায় কাথের আট তাগের এক তাগ, 
কফাধিক্য অবস্থার কাথের চারি ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবে ; কিন্ত 

চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বামুর আধিক্য অবস্থার ক্কাথের চতুর্থাংশ, 

পিস্তাধিক্য অবস্থায় আটতাগের এক তাগ এবং কফাধিক্য অবস্থায় কাথের 

ষোল তাগের এক ভাগ প্রদান করিবে । অনেক স্থলে চিনি ও মধু ইহাপেক্ষা 

কমও দেওয়া হয়। 

দোষভেদে অন্ুপানের মাত্র। ৷ 

ওঁধধ সেবন কালে বাতাদি দোষের পর্যযালোচনা করিয়া অন্থুপানের মাত্র 

নির্ধীরিত করিবে, অল্লাগ্সিব্যক্তির কফ জনিত রোগে বটিকাদি ও অবলেহ 
প্রভৃতি ওষধের অন্ুপান অর্থ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে, বায়ুজনিত রোগে 
১ তো খান্জায় এবং পিশ্তজনিত রোগে ১* তোলা যাত্রায় প্রদান করিবে ; 
কিন্তু গুড় ও চিনি প্রভৃতি অন্থপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে, দৌয়ভেদে 
মাত্র! ছির করিয়! লইবে । 
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ওউষধভক্ষণবিধি | 

রোগী প্রশস্তভাবে উপবেশন পূর্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর অথবা! মৃত্তিকা- 
নির্মিত পাত্রে ওষধ রাখিয়া সেবন করিবে, ওষধ সেবনকালে মুখ বা চক্ষু 

বিকৃত করিবে না এবং ওঁষধ স্বেনান্তে জলঘ্বারা মুখ ধৌত করিয়। তান্থুলাদি 

মুখশোধন দ্রব্য চর্ব্বণ কুরিবে । 

ওষধ সেবনের কালনির্ণয় | 

প্রতাতকালেই ওষধ সেবন করা কর্তব্য ; কিন্তু ব্যাধিবিশেষে, ধাতু- 

বিশেষে প্রাতে, মধ্যান্ছে ও সন্ধ্যায় কাথ ও দুপ্ধীদিপক ওষধ সেবন করা 

কর্তব্য । 

বায়ুর প্রকোপ ও বিবিধ রোগবিশেষে ওষধের সেবনকাল সম্বন্ধে অনেক 

মত দুষ্ট হয়, এইজন্য প্রাচীন গ্রন্থকর্তগণ ওষধ তক্ষণের দশ প্রকার কাল 
নির্নারণ কনিরাছেন যথা ভোজনের আদিতে, মধ্যে, অস্তে, মুহুমু'হঃ, 
সামুদগ (তোজনের আদিতে ও অন্তে), ভূক্তদ্রব্য সংযোগে, গ্রাসে, 
গ্রাসাস্তরে, তক্জান্তরে ও অভুক্ত অবস্থায়। অপান বামু কুপিত হইলে ও 

সব্মবধ রোগে তোজনের আদিতে, সমান বামু প্রকুপিত হইলে এবং 

শরীরের মধ্যভাগস্থিত রোগে ,ভোজনের মধ্যে অর্থাৎ অর্দেক তোজন 

করিয়া ওষধধ সেবন করা কর্তব্য। উদ্ান বাম প্রকুপিত হইলে ও 
সুস্থকার এবং উদ্ধজন্রগতরোগে ভোজনের পরে ওধধ সেবন করিবে, 
ব্যান বাছু প্রকুপিত হইলে প্রাতঃকালে, প্রাণবাঘু প্রকুপিত হইলে 
গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে ওষধ সেবন করা কর্তব্য। শ্বাস, কাস ও তৃষ্তারোগে 

ুহুমূ হঃ,,হিকারোগে ও কোষ্ঠবন্ধ এবং তীক্ষাগি ব্যক্তির পক্ষে সামুদ্গ অর্থাৎ 
তোজনের আদিতে ও অস্তে (দুইবার ), অরুচিরোগে ও সুকুমার বালক এবং 

ওষধ বিঘ্বেধীদিগের পক্ষে খাগ্যদ্রব্যের সহিত ওধধ সেবন করা কর্তব্য । 
হীনাগ্সি ও বুদ্ধিত্রংশ ব্যক্তিকে গ্রাসে গ্রাসে ওধধ সেবন করাইবে, কুষ্ঠ 
ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যকিদিগের পক্ষে গ্রাসাস্তরে ওষধ সেবন বিধেয়, 
বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে এবং কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অভুক্ত অর্থাৎ ভোজন 



৩২ আরুবেরদ-শিক্ষা | 

না.করিয়। ( খালি পেটে ) ধধ সেবন করা কর্তব্য । মধ্যদেহগত রোগে ছুই- 

বার ভোজনের মধ্যসময়ে গধধ সেব্য। 

স্তম্যপায়ীশিশুর ওষধসেবনবিধি । 

যে সকল স্তন্যপায়ী অর্থাৎ ২৩ মাসের শিশু গধধ সেবন করিতে অক্ষম, 

তাহাদের কাথ সেবন আবশ্যক হইলে, তাহারা যাহার শুন্য (স্তনছুগ্ধ) পানকরে 
তাহাকে এ কাথ সেবন করাইবে ; অথবা রোগাক্রান্ত শিশুর. উপযুক্ত 
ওউবধ সমূহের চূর্ণ মধুসংযোগে তাহার মাতার স্তনের অগ্রভাগে লেপন কবিরা 
দিবে, এইরূপে স্তনছুপ্ধ পান কালে শিশুর দেহে ওষধ প্রবিষ্ট হয়। স্তন্তপায়ী 
শিশুর প্রায় সমস্ত রোগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা ও ওঁধধ এই গ্রন্থের বাজ- 

রোগাধিকারে বর্ণিত হইবে । 

মহাপুটবিধি | 

লৌহ, অত্র, মণ্ডুর; তাত ও অন্ান্ত ধাত্বাদির পুটপাকার্থ মহাপুটের 

প্রয়োজন; মহাপুট প্রদান করিতে হইলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট 
দুইহস্ত প্রশস্ত চতুষ্কোণ গর্ত প্রস্তুত পূর্বক তন্মধ্যে ১০০০ বিলঘুটে 
রাখিয় অগ্নি প্রদান পূর্বক তহুপার মৃধা স্থাপন করিবে ; এবং ৫০০ বিলঘুটে 
চাপ! দিয়! পুনর্বার অগ্নি প্রদান করিবে ; যখন সমস্ত বিলবুটে তন্মীভূত এবং 
মৃষা শীতল হইবে, তখন মৃধা বাহির করিয়া ধাতুদ্রব্য গ্রহণ করিবে । ধাতু- 
দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলেই মহাপুটের আবশ্তক'্তা হয় । 

গজপুটবিধি | 

লৌহ, অভ্র ও মও্ঁর প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য ও অন্ঠান্ত দ্রব্যসমৃহ গজপুটে পাক 
করিতে হইলে, একগজ গভীর গোলাকার গর্ত প্রস্তত করিবে ; &ঁ গর্তের মুখ- 
তাগের ব্যাস অর্থাৎ প্রশস্ত ২৪ অঙ্গুণি হইবে এবং প্রশস্ততা। ক্রমশঃ অধিক 

হইয়া গোলাকারভাবে নিয়ভাগে ৩৬ অন্ুলি পর্য্যন্ত ধারণ করিবে অর্থাৎ 
মুখভাগ হইতে নিয়ভাগের প্রশস্ততা দেড়গুণ হওয়া আবশ্বাক ; গর্তের 

চারি ভাগের তিন ভাগ বিলঘুটিয়। দ্বার পূর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে ওধধ স্থাপন 
পূর্বক গর্তের অবশিষ্টাংশ বিলঘুটিয়া দ্বারা! পুর্ণ করিবে ; অনন্তর উপরে 
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অগ্নি প্রদান করিবে; এইরূপ গঙ্ডে লৌহ, অত্র ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুড্রব্য 
ও অন্তান্ত উষধ পাক করিবে; এইরূপ আক্কৃতি বিশিষ্ট গর্থই সচরাচর ব্যব- 

হৃত হইয়া থাকে । 

বরাহপুটবিধি | 

যে গর্ভের সকল দিকেরই পরিমাণ পৌনে এক হাত হুইঘে, সেই গঞ্ডে 

ওঁধধ পাক করিতে হইলে তাহাকে বরাহপুট কনে । 

কৌন্কুটপুটবিধি। 

যে গর্ভের সকল দ্দিকেই অর্থাৎ গভীরতা ও প্রশস্ততা ষোল অঙ্গুলি 
থাকিবে. সেই গর্তে পুট প্রদান করিতে হইলে; তাহাকে কৌক্ুটপুট কহে। 

কপোত পুট বা লঘু পুটবিধি। 

যে গর্তে ঃআট থানা বিলঘুটিয়া দ্বারা পুট প্রদান কর যায়ঃ তাহাকে 
'কপোতপুট কনে, লঘুপুট ইহার নামান্তর । 

ভাগুপুটবিধি | 

তুষপূর্ণ বৃহৎ হাড়ীর মধ্যে মৃষা স্থাপন পূর্বক অগ্ধি প্রদান করিনা হাড়ীর 
মুখ বন্ধ করিবে, এইরূপভাবে পুট প্রদানকে ভাগুপুট কহে। 

ওষধ পরিজ্ঞানের উপায় । 
উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য দ্রব্যের নাম অজ্ঞাত থাকিলে রাখাল, , তপস্থী, 

শীকারী, মালাকর ও পরিন্রষণকারীদিগের নিকট ভিজ্ঞাসা করিয়া উবধের 
নাম পরিজ্ঞাত হইবে । 

ওষধের গুণপরীক্ষা । 

কোনও অপরিজ্ঞাত গুণযুক্ত নূতন ওবধ প্রস্তত করা হইলে, প্রথমতঃ 

ঈজব লোককে প্রয়োগ করিয়া গুঁধধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে, অনন্তর. 
রাজপদবাচ্য বাক্তিকে প্রদান করিবে। 



৩৪ আরুবেবদ-শিক্ষা । 

বিরে5চনের- অযোগ্য ব্যক্তি। 

বালক, বৃদ্ধ, অতিগ্নিদ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়ার্ত, পরিশ্রান্ত, তৃষ্টার্ত, সুলাঙ্গ, 
গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রস্ুতাস্ত্রী, মন্দাগ্নিযুক্ত; শল্যপীড়িত এবং রুক্ষধাতুবিশিষ্ট 

ব্যক্তি, উরঃক্ষত ও শোষ (যক্ষা) রোগী, অধোগত রক্তপিত্ত রোগী, নৃতন- 
প্রতিষ্ঠা রোগী এবং মদাত্যর রোগী; এই সকল ব্যক্তিকে কখনও বিরেচন 

ওষপধ প্রয়োগ করিবে না। 

নস্তগ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি । 

নৃতন প্রতিশ্তায় রোগী, গভিণী, বিষদোষ পীড়িত ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগী, 
বস্তিক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি, শ্নেহদ্রব্য ও আসবাঁদি তরলদ্রব্যপাযী ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ ব্যজি; 

শোকাতিভূত ব্যক্তি, তৃষ্ণার্ত, বৃদ্ধ, বালক, মলমৃত্র বেগধারী ব্যক্তি, নাত, 
শ্রান্ত ও কামাতুর ব্যক্তি এই সকলকে নস্য প্রদান করিবে না। বিশেষতঃ 

অষ্টবর্ষের ন্যুন এবং অনীতিবর্ষের উদ্ ব্যক্তিকেও নস্য প্রদান করা অবৈধ । 

বমনের অযোগ্য ব্যক্তি | 

তিমির রোগ, গুল্সরোগ ও উদরীরোগ দ্বার পীড়িত ব্যক্তি এবং কৃশ, 

অতি বৃদ্ধ, গণিণী, স্থুলকায় ক্ষতরোগী, মদার্ভ, বালক রুক্ষদেহ, ক্ষুধিত, 
নিরূহ ক্রিয়া্বিত এবং উদ্াাবর্ত, উদ্ধগত রক্তপিক্ত, প্রকৃপিত বায়ু; পাও; ক্রিমি 

ও অধ্যয়ন দ্বারা স্বরভঙ্গ রোগীকে বমন কারক ওঁষধ প্রয়োগ করিবে না, এ 

সমস্ত ব্যক্তির অজীর্ণ”” বিষরোগ বা কফাধিক্য হইলে, যষ্টিমধুর ক্কাথ পান 
করাইয়! বমন করাইবে । 

কটুতৈলমুচ্ছ্ণবিধি | 

কট,তৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করত নিক্ষেন হইলে, আত্র- 

পল্পবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ উত্তপ্ত তৈলে প্রদান করিবামাত্র পত্র 
তর্জিত হইলে, পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে) তখন চুল্লী হইতে 
নামাইয়ী শীতল হইলে, এই সকল দ্রব্য দ্বারা মুচ্ছ| পাক করিবে । প্রথমে 
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হরিক্রারস ২ তোলা প্রদ্ান করিবে; অনন্তর কুটিত মঞ্তিষ্ঠা ১৬ তোলা এবং 
আমলা, মূখা। বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশররেণু কষ্চজ রা, বালা, নালুকা 

ও বহেড়া; এই সকল দ্রবা প্রত্যেকে ২ তোলা ' পরিমাণে কুটিত করিয়া 

১৬ সের জলে মিশিত করত তৈলে প্রদান করিবে । তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি 

অন্রসারে সমস্ত দ্রব্যের ( মুচ্ছনদ্রব্য 'ও জলের ) হাঁপরদ্ধি করিবে । 

তিলতৈলমৃচ্ছাবিধি | 

তিলতৈল ৪ সেরে লইয়া! অগ্নিতে পাক করত নিক্ষেণ করিবে, অনস্তর 

আঅপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করণাস্তর শীতল হইলে, এই সকল দ্রব্যদ্বার' 

মুঙ্ছাীপাক কবিবে | প্রথমে হবিদ্রারস ৪ তোল! প্রদান করিবে, পরে মক্সিষ্ঠ। 

১৬ তোলা, লোধ, বালা, নালুকা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কেয়ার যাধী 

ও মুখ; ইহাদের প্রতোকের ৪ তোল! লইয়। কুটিত করিয়া ১৬ সের জলে 
রঃ 
মিশ্রিত করত তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হাসরদ্ধি অন্রসারে মুঙ্ছনদ্রব্য 

ও জলের হাসরদ্ধি করিবে । 

এরগুতৈলমৃচ্ছাবিধি | 

এনগুটৈল « সের লহ অগ্রিতে পাক করির়। পত্র।দি দ্বারা পরীক্ষ! 

কিয়! নামাইবে, পন্লে শীতল হঠলে এই সকল দ্রবা প্রদান করিবে । মৃক্সিষ্ঠা 
মুখা, ধনে, হরীতকাঁ, আমলা,* বাহেড়ী, জয়ন্তীপত্র, বীক্না, বনখর্ভর, বটের 
ঝ.রি, হনিদ্রী, দারুহবিদ্রা, নালুকা, কেয়ারঝ,রি, দধি ও কীজি ইহাদের 
প্রত্যেকের ৪ তোল! কুটিত করত ১৬ সের জলে মিশ্রিত করিয়' তৈলে প্রদান 
করিবে । তৈলের হবাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হাস ও বৃদ্ধি করিবে । 

দ্বতমুঙ্ছাবিধি | 

ঘৃত ৪ সের অগ্নিতে পাক করত ফেণারহিত হইলে আম্রমপল্লবাদি দ্বারা 
পরীক্ষা করিয় চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল করিবে ; অনন্তর এই সকল 
্রব্য প্রদান করিবে। প্রথমে হরিদ্রার রস ৮ তোলা প্রদান করিয়া তত্পরে 
ছোশ্বক্ষ লেবর রস ৮ তোল প্রদান করিবে; অনস্তর হরীতকী. অন্রমলা, 



৩৬ আয়ু্বেদ-শিক্ষা | 

বহেড়া ও মুধা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ৮ তোল! লইয়। কুটিত করিয়ণ 
১৬ (সন জলে যিশ্িত করত দ্বতে প্রদান করিবে । দঘ্বতের পরিমাণের 

হুশ দ্ধ অঙ্গার সখস্ত দ্রব্যের হাস বৃদ্ধি করিবে । 

গন্ধগপাক-দ্রব্য | 

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুদ্কুম, অগুরু, মুবামাংসী, কাোলী, জটামাংসী, শঠী, 

সরলকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, কপূর, শিহলক, বেণার মূল, মুগনাভি, নধী খাটাসী, 
কৃষ্ণাগুর, মুখা, মেথী ও লবঙ্ক ; এই সকল দ্রব্য বিষণ তৈলাদিতে গন্ধপাকার্থ 
প্রদান করিবে। 

যতাস্তরে -গন্ধপাকদ্রব্য | 

দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, জণ্ুরু, দারুচিনি, তে্পত্র, মুখা, কুড়, কুস্কুম, 

গেঁঠেলা, বচ, জটামাংসী, কপূর, কুন্দুরুখোটী, খাটাসী, মৌরী, এলাইচ, 
নথী, শ্বেতচন্দন, বালা, প্রিয়, মেণী, কন্ত,রী, সুগন্ধ টাপা, দেবতাড়, 

নালুকা, পক্কা ও কাকোলী ; এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা তৈলের গন্ধপাক সমাপা' 

করিবে। অন্তান্ত বায়ুনাশক অথচ সুগন্ধ দ্রবাও বিবেচনা পূর্বক টৈতলে 

প্রদান করিবে | 

যৃষপ্রস্তৃতবিধি | 

মুগ, মন্থর, কুলথ কলায়, বনমুগ বা ছোল। প্রভৃতি কোন একটি দাইলের 

পরিমাণ অপেক্ষা অষ্টাদশ গুণ জল লইয়া একত্র সিদ্ধ কৰিবে, এবং গলিয়া 

পেয়! অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে ছাকিয়া! রোগীকে তক্ষণ করিতে দিবে । 

খৈরমণ্ড প্রস্ততবিধি | 

টাটুকাখই উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া! উপযুক্ত গরম জলে চট্কাইতে থাকিবে, 
পরে খই গলিয়! গেলে কাপড় দ্ব'রা ছাকিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ মিশ্র বা ইচ্ষু- 

চিনি নিশিত করিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে । 



পরিভাষাপ্রকরণ । ৩৭ 

হঙ্গলাকুট রস ও রৌপ্যভম্ম-প্রণালী । 

হিস্থল হইতে পারদ গ্রহণের আবশ্ঠকতা হইলে, এঁ সঙ্গে একেবারে রৌপ্য 

ভস্ম কর! যাইতে পারে । শোধিত রূপার পাত কাচি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া 

কাটিয়া শোধিত হিহ্ুলচুর্ণ দ্বারা উহা আবৃত করিয়! হীড়ীর তলায় স্থাপন- 

পূর্বক নিয়ে জ্বাল দিলে উপরের শরার নিয়তাগে পারদ সংলগ্ন হইবে, এবং 

রৌপ্য তন্য অবস্থায় হাড়ীর তলায় পতিত থাকিবে । এই রূপাতন্ম দেখিতে 

ঠিক রূপ্ৰর নায় হইয়। থাকে, অর্থাৎ বর্ণের কোন তারতম্য হয় না। 

স্ব্ভস্মকালে স্বর্ণসিন্দুরের উৎপত্তি ও 

তগসহ স্বর্ণের উত্থান | 

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মীত্রেই অবগত আছেন ষে ন্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজের 

সহিত স্বর্ণ উখিত হয় না। স্বর্ণ ভস্ম অবস্থায় বোতলের নিয়ে পতিত থাকে । 

্বর্ণসিন্দুরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার জন্য আমিও অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু 
দুঃখের বিষয় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। স্থুতরাং নানা কারণে আমার 

দু বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠ্াইবার চেষ্ট। কার্য্যকরী 
হইনে না। এইজন্য '্মায়র্কেদ-শিক্ষা প্রথমথণ্ডে আমি এইরূপ মতই লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু আমুর্বেদ-শিক্ষা প্রথমথণ্ প্রচারিত হওয়ার পর ঘটনা- 

ক্রমে আমার এরূপ মত পরিবন্তিভ হইয়াছে । একদিন স্বর্ণ ভম্ম করিবার 
প্রয়োজন হওয়ায় পারদের সহিত ন্বর্ণ মর্দন পুর্বক গন্ধকের সহিত কজ্জলী 
করিয়। প্রথম পুট প্রদানের পর মৃষা খুলিয়া দেখা গেল যে উপরের মৃষাতে 

্বর্ণসিন্দুর উখিত হইয়াছে, নিয়ের মুষাস্তিত স্বর্ণ ওজন করিয়া দেখা গেল, 
একতরির স্থানে মোটে এগার আন রহিয়াছে। তখন মনে করিলাম হয়ত 
অবশিষ্ট পাঁচ আনা সোণ' স্বর্ণ সিন্দূরের সহিত উখিত হইয়াছে, কিন্তু প্ররুত 
পক্ষে স্বর্ণসিন্দরের সহিত সোণ! উঠিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য এ 
সব্ণসিন্দূর খলে পেষণ পূর্বক পুনরায় পুট দিয়া দেখা গেল, বধার্থই পাঁচ 
আনা সোণ। এই স্বর্ণ সিন্মুরের মধ্যে ছিল । তখন অনুসন্ধান করিয়৷ জানিলাম 
ঘুটিয়াগুলি একট, ভিজা ছিল, তজ্জন্য অগ্নির উত্তাপের তারতম্যেই 
এরূপ হইয়াছে । যাহ! হউক তারপর আমি এ সম্বন্ধে আর পরীক্ষা করিবার 
অবসর পাই নাই। আশা করি এই কার্ষ্যে ষাহার ব্রতী আছেন, তাহার! 



৩৮ আয়ুবেবদ-শিক্ষা। 

পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, আমুর্ধেদের 
একটা প্রধান অভাব দূরীভূত হয়। গন্ধক+ পারদ ও স্বর্ণ এই তিন দ্রব্য 

স্বর্ণসিন্দুরের প্রধান উপাদান, কিন্তু স্বর্ণসিন্দুর প্রস্ততকালে গন্ধক সমস্তই 
তন্মীভূত হইয়া যার, কেবলমা্র পারদ ও স্বর্ণ এই ছুইটী উহাতে থাকে। 
সোণা ও পারদ এই উতর দ্রব্যই পৃথকভাবে বহুগুণশীলী, সুতরাং 

উভযবের মিশ্রণে স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত হইলে তদ।র1 বে জর] মরণাদি পর্য্স্ত রহিত 
হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যখন সোণ। উহাতে থাকে না, তখন 

উহা! দ্বার ষোল আনা উপকারের আশাও করা বায় না। কেহ কেহ বলেন, 
্বর্ণসিন্দুরের সহিত স্বর্ণ কোন কালেই থাকে না» কিন্তু স্বর্ণের গুণ ও বীর্য্য 
উহাতে থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে সোণা না থাকিলেও উহা গুণহীন 

হয় না। এই উভর মতের কোন্টি প্ররুত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, 

আমুর্ধেদও এ সম্বন্ধে নীরব | 

ভল্লাতকের গুণ ও প্রয়োগপ্রণালী | 

তল্লাতকের ন্যায় স্থলভ অথচ মহোপকারী ওধধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না; 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কেহই উহা! প্রয়োগ করেন না, কেহ কেহ বলেন 
উহ বিষাক্ত, কেহ কেহ বলেন উহা! আঞ্কাল মানব শরীরে সঙ্থ হয় না, 

কিন্তু আমার মতে ইহার কোনও যুক্তিই সমর্থনষোগ্য নহে, প্রথম কথ 
এই-_বিষ বলিয়। যদ্দি উহ1 পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে আয়ুর্ধেদের অধিকাংশ 

ওষধই পরিত্যাজ্য, স্ৃচিকাভরণ প্রভৃতি ওঁষধে. সর্পবিষ বাবহ্ৃত হয়, অথচ 

সুচিকাতরণের ন্ার মহোপকারী ওষধ মৃত্যুপ্রদ সন্বিপাত ব। বাতশ্নেম্মবিকারের 
আর কি আছে? এবিষয়ে শাস্ের যুক্তি এই-__বিষ উত্তমরূপে শোধন করিয়। 
ুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, সেই বিষই অমৃতের স্যার উপকারী 
হয়। বাস্তবিক এই মতই সমর্থনযোগ্য ও প্ররূত। 

দ্বিতীয় কথ! এই-_কেহ কেহ বলেন উহ! মানব শরীরে সহা হয় না, 

এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে । কারণ সকলেরই শরীরে যে উহ সহ হইবে না। 
তাহা অসম্ভব । ষীহারা এই কথা বলেন, তাহারা তল্লাতক কখনও প্রয়োগ 

করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না, আমুর্বেদে এ ধরণের একটী বচন আছে, 
আমার বিশ্বাস তাহার সেই জন্যই এরূপ বলিয়। থাকেন। সেই সংস্কৃত বচনটী 

এই--“ভল্লাতকাসহত্বেতু রক্তচন্দন মিস্যতে” অর্থাৎ ভল্লাতক অসহা হইলে, 
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তৎপরিবর্তে রুক্তচন্দন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহা! যে সকলের শরীরেই অসহ 

হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যেখানে অসহা হইবে, উহার অর্থ এই 

যে, ভল্লাতক অত্যন্ত পিৃবদ্ধক, সুতরাং পিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ অন্্পিত্ত 

ও শল প্রভৃতি রোগে উহা সহ হয় না। কিন্তু অমৃতভল্লাতক যে নিব্বমে 

প্রস্তুত হয়, আমার বিশ্বাস অক্প. মাত্রায় প্রয়োগ করিলে এ সকল পিশ্ব- 

প্রধান রোগেও সহা হ্ুইতে পারে, তবে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য, তল্লাতক 

এতাদৃণ উপকারী হইলেও পিতনাশক দ্রব্যের সংযোগ ব্যতীত তক্ষণ করা 
কদাপি উচিত নহে, এই জন্যই শান্ত্কারগণ ঘ্বত, ছুগ্ধ ও চিনি সহযোগে ইহা 

তক্ষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এই জন্যই অমুতভল্লাতক ছৃগ্ধ, চিনি ও দ্বৃত- 

সংযোগে পাক করিরা সেবনেন বিধি আছে, কিন্তু তথাপি উহা! সেবনে শরীর 

গরম হইলে বা গাত্রজ্বালা অনুভূত হইলে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, চিনি 
দ্বারা প্রস্তুত তিলের লাড়,ঃ নারিকেলের দুধ, ইচ্ছুরস, ডাবের জল প্রভৃতি দ্রব্য 

এঁ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্য প্রতিষেধকরূপে আমরা ব্যবস্থা করিয়! থাকি । 

উহা সেবনকালে যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার থাকে, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 

কর্তব্য। অর্শরোৌগে অমুতভল্লাতক অমৃতের ন্যায় উপকারী, অর্শোরোগে 

ইহী প্রয়োগে দূষিত রক্ত পরিষ্কত ও বলি শুষ্ক হইয়। রোগী আরোগ্য লাভ 
করে, রক্তগুল্সরোগে কেবলমাত্র উহ! প্রয়োগেই রোগিণী আরোগ্য লাভ 
করিয়াছে, এইরূপ দেখা গিম্বাছে। আর পারদবিকৃতি, উপদংশবিষ ও কুষ্ঠ ইহা। 
প্রয়োগে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, এমন কি আমার বিশ্বাস এই সকল 
রোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা সাঁলস। অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । বাহার! সালসার 
জন্য অধিক অর্থ ব্যয় কপ্দিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে আমি অমৃতভল্লাতক ভক্ষণ 
করিতে পরামর্শ দেই। অত্যক্প খরচে রোগমুক্ত হইবার পক্ষে এমন অদ্বিতীয় 

ওষধ আর নাই। অমৃত ভল্লাতকের মাত্র। ১৫ ফোটা হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত 
ঈষদুষ্ণ দুপ্ধসহ দিনে একবার আহারান্তে সেব্য। 

ভল্লাতকশোধনে- সতর্কতা । 

তল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও উহা শোধনের বা প্রস্তুতের সময 
অতি সতর্ক হওয়া উচিত, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা, প্রথমতঃ দুই হস্তে স্বত 
মাখাইয়া স্থপক ভল্লাতক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে 
সেইগুলি ৫:২৭ পূর্বক ইষ্টক চুণু বা শুরকীর সহিত একদিন এক খ্বান্রি 
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ভিজাইয়া পলাখিবে, অনন্তর পুনর্ধার হস্তঘ্বয় ত্বৃতদ্বারা লিপ্ত করিয়। আস্তে আস্তে 
শুরকীর সহিত মর্দন পূর্বক জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় স্তষ্ক করিয়া লইবে। 
অমৃততল্লাতক প্রস্তত করিতে হইলে আবার হস্তদ্বয় দ্বৃতলিপ্ত করিয়া! যাতি 
দ্বারা উক্ত ভেল। সকল কাটিয়া! দুইখও করিবে, তৎপরে ষথানিয়মে জলের 

সহিত পাক করিয়া কাথ প্রস্তত করিবে এবং এই ক্কাথ ত্বত ও ছুপ্ধসহ ষথা- 

নিয়মে পাক ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস ধান্তরাশ্ির মধ্যে স্থাপনপূর্ববক 

ভক্ষণ করিবে । শোধনের সময় যদি উহার আঠা! কোন অঙ্গে লাগে, তবে 

সেইস্থান রক্তবর্ণ হইয়। ফুলিয়া উঠে, এই জন্যই হস্তঘয়ে স্বতলিপ্ত করা কর্তব্য । 
আব উহা! পাকের সময়ে সর্বাঙ্গ বন্ত্রদধার! আবৃত কিয়! লওয়া উচিত, কারণ 
ভহার ধূম বা বাম্প লাগিলে, সেইস্থানও রক্তবর্ণ হইয় ফুলিয়া উঠে, যাহ! 

হউক ইহাতে ভনের কোনও কারণ নাই, যে স্থান ফুলিয়! উঠিবে, সেই স্থানে 
নারিকেল তৈল ও কর্পব মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। 

তাত, কান্ত ও পিক্ভলভম্মের সহজ প্রণালী । 

উত্ত তিনটা দ্রব্যের ভন্বপ্রণালী যেব্ধূপ উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারই 

করিবে। কিন্তু তামা, কাসা ও পিতলের গুড়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই 

সহজে ভন্ম হয়। যেখানে কুদের কার্ধ্য হয়, সেই খানেই উহাদের গুড়া 
সংগ্রহ হইতে পারে । 

বিশেষ দ্রষব্য। 
এই পরিভাষা! প্রকরণে, জারণ, মারণ ও শোধনের যে সকল সহজ প্রণালী 

লিখিত হইল, এ নিয়মান্ুসারে আমি শত শত বার স্বহস্তে জাগরণ, মারণ ও 
শোধন করিয়াছি; স্থুতরাং এঁ কার্ষ্যে লিপ্ত হইয়া! কাহাকেও কোন প্রকার 
ক্ষতিগ্রস্ত বা মনঃক্ষুগ্র হইতে হইবে ন|। বলা বাহুল্য এ সকল সহজ প্রণালী 
আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত আমাকে যে নান। প্রকারে কষ্ট ও ক্ষতি সহ 
করিতে হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 

পরিভাষা সম্পূর্ণ । 
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বায়ু, পিভ ও কফের প্রাধান্য । বাঘুং পি ও শ্লেম্মার বিকৃতি ঘা- 
তীয় ঝোগের কারণ এবং সমতাই সুস্থতার হেতু; ইহারা জীবের ৫েহে 
সর্বদ1 অবন্থিতি করিয়া, দেহীর জীবন-রক্ষা ও দেহের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন 
করিতেছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনও একটি বিকৃত ব। কুপিত হইলে, জীব- 

শরীরে বিবিধ ব্যাধি উত্পন্ন হয় এবং দ্রেহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেরূপ বিবিধ 

বাম্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ এঞ্জন প্রভৃতি, জল, বাম্প ও অগ্নিসংযোগে চালিত হইব। 

নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তদ্রপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্সার 
সাহাষ্যে জীবের দেহেও বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে । বায়ু, পিত্ত, কফ 

ও রক্ত এই ধ&টী দ্বার। দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হয়। 

_ বায়ু, পিত্ত ও কফের সাধারণ স্থান । সাধারণতঃ বায়ু শ্রোণি ও 
গুহ নাড়ীতে অবস্থিত । শ্রোণি ও গুহ নাড়ীর উপরি ভাগে এবং নাভির 

নিয়ে পকাশর অবস্থিত; এই পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে পত্তের স্থান 

এবং আমাশয়ে শ্রেম্মার স্থান নির্ণীত হইয়াছে । 

বায়ুর কার্য | সন্দিভ্রংশ, অঙ্গ (হস্তপদাদি) বিক্ষেপ, শরীরে মুদগরাদি 

দ্বারা পীড়নবৎ কষ্ট স্পর্শাজ্ঞানতা, শরীরের অবসন্নতা, শূলবৎ বেদনা, সচী- 
বিদ্ধবৎ বেদনা, বিদ্বারণবৎ কষ্টবোধ, মল মুত্রাদির সম্যক্ প্রকার নির্থমনাভাব, 
শরীরে ভঙ্গবৎ বেদনা, শিরাদির সঙ্কোচ, মলের পি্ীভাব, রোমাঞ্চ, তৃষ্তা, 
কম্প, শরীরের রুক্ষতা, অস্থি সমূহের ছিদ্রতা ( মধ্য শুষ্কতা ), রসাদির শোষণ; 
স্পন্দন, বজ্জু প্রভৃতি দ্বার! বেষ্টিতবৎ ভাব, স্তব্ধতা, মুখের কষায়ম্বাদ, দেহের 
কষ বা! অরুণ বর্ণতা; এই সমস্ত বাঁমুর কার্য্য | 

পিতের কার্য | দাহ, শরীরের রক্তাতা, উষ্ণতা, পাকক্রিয়া” ঘর, 
ক্লেদ, আব, শরীরের অবসন্্তা, ূঙ্ছা, মত্ততা, মুখে কট, ও অ্নরস বোধ, 
দেহের পা ও অরুণ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণত1: এই সমস্ত পিত্তের কার্য্য | 
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' শ্লেক্সার কার্য ॥ স্সিগ্ধতা, কাঠিন্য, কণ্,; শীতবোধ, গুরুভা, দেহের 

শোতঃ সমূহের বিবন্ধ, লিগুতা, শরীর আর্রবস্ত্রারত বোধ, শোথ, অপরিপাক, 
নিদ্রাধিক্য, দেহের শ্বেতবর্ণতা, মুখ স্বাদ ও লবণবোধ এবং দীর্ঘস্ত্রতা ; এই 

সমস্ত কফের কার্য্য। 

বায়ুর স্থানভেদে নাম ও কাধ্য । বায়ু; স্থানচ্তেদে পঞ্চতাগে বিভক্ত 

হইয়৷ শরীরে পৃথক পৃথক কার্ধ্য করিতেছে । ১। হৃদয়ে প্রাণবায়ু , অবস্থিত 
থাকায়, উহার সাহায্যে আহার্্য দ্রব্য অন্ননালী দ্বারা উদরে প্রবিষ্ট হয় এবং 
এই বায়ুই প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হয়; প্রাণবাযুর প্রকোপ বশতঃ হিকা৷ 

ও শ্বাস প্রভৃতি রৌগ উৎপন্ন হয়। ২ | অপানবায়ু পককাশয়ের নিক্নভাগে 

অবস্থিত থাকিয়া! যথাসময় মল; মুত্র, শুক্র, আর্তব ও গর্ভ অধোগামী করে। 

অপানবায়ু প্রকৃপিত হইলে, বস্তিদেশস্থিত এবং গুহানাড়ীগত বিবিধ গীড়া, 
প্রমেহ ও অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। - | সমানবায় নাভিমগুলে 

অবস্থিত থাকিয়া আমাশয় ও পক্কীশয়ের মধ্যে বিচরণ করে, সমানবায়ুই পাঁচ- 

কাগ্রিসংযোগে ভুক্ত অন্নের পরিপাকক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ভুক্ত অন্নের 

সারভাগ (রস) মলমৃত্রাদি হইতে পৃথক করে। ৪ | উদ্ানধায় কদেশে 

অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে গীত ও বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 

হয়; উদ্দানবাঘ়ুর বিকৃতি হইলে, উদ্ধ'জজগত বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হয় । ৫ | 

ব্যানবাু সর্ধশরীরগত, ইহার সাহায্যে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ (বস) 

সর্বশরীরে প্রবাহিত হয় এবং ঘর নির্গম, গমন, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ 

ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। দেহীর সমস্ত কার্য্যই বায়ুসাপেক্গ | 
ব্যানবাসুত্র, কার্ধ্য শরীরচালনা, উদ্দানবায়ুর কার্য উদ্বহন, প্রাণবামুর কার্ধ্য 
আহার্যয দ্রব্য গ্রহণ, সমানবায়ুর কার্য মলমৃত্রাদির পৃথক করণ, অপানবায়ুর 
কার্ধ্য শুক্র মৃত্রাদির প্রবর্তন ও ধারণা; পাঁচ প্রকার বায়ুর ঘ্বারা এই সকল 
কার্য নিষ্পনন হয় । 

পিত্তের স্থানভেদে নাম ও কার্য | পিত্ত পাচভাগে বিতক্ত হইয়া 
স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক নাম ধারণ করিয়াছে ॥ ১ ॥ পাচকপিত অগ্যাশয়ে 
অবস্থিত। ইহার সাহায্যে অন্নের পরিপাক ও অবশিষ্ট পিততগণের অগ্নিবল 
বান্ধিত হয়, এই পিভই রস, মল ও মৃত্রা্দির বিরেচন-কার্ধ্য সমাধান করে। 



জ্বর-চিকিওস । ৩ 

২। রপ্রকপিত্ যরুৎ ও প্লীহায় অবস্থান করিতেছে, বঞ্জকপিত্ত দ্বার! ভূক্ত- 

দ্রবোর রস রক্তরূপে পরিণত হয়। ৩। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিতি করে, 

উহ? দ্বারা বুদ্ধি মেধা এবং স্বৃতিশক্তি উৎপন্ন হয়। *। আলোচকপিত্ত 

চক্ষুদ্ঘয়ে অবস্থিতি করিয়া দ্রব্যা্দির রূপদর্শন কার্য্য নির্বাহ করে । ৫ । ভ্বাজক 

পিন্ত সর্বদেহস্থ চর্মে অবস্থিতি, করিঘা দেহেব কান্তি সম্পাদন করে এব: 

ইহার সাহাধ্যে দেহে মন্দিত প্রলেপ ও তৈলাদ্ির পরিপাক হইয়া থাকে । 

কফের স্থানভেদে নাম ও কাধ্য | শ্রেম্স। পাঁচতাগে বিভক্ত হইয়। 

স্থানভেদে পৃথক পৃথক নম পারণ করিয়াছে । ১। ক্লেদন নামক শ্র্রেম্সা 

আমাশয়ে অবস্থিত, ইহ] ভূক্তদ্রবাকে ক্রিন্ন অর্থাৎ কর্দমভাবাপন্ন করে এবং 

নিজের ক্ষমতাবলে অন্য চতুর্বিধ শ্রেম্মার জলীয়শক্তি বৃদ্ধি করে। ২। 

অবলম্বন নামক শ্রেক্ষা দয়ে অবস্থান করিয়া ত্রিকদেশ (মস্তক ও বাহৃদ্বয়ের 

সন্ধি) ধারণ করে এবং এ শ্ল্েম্বা শুষ্ক ব| বিকূৃত হইলে বাহুর কার্য্যের ব্যাঘাত 

হয়। ৩। রসন নামক শ্্রেম্বা ক্ঠদেশে অবস্থান করায় রসজ্ঞগান জন্ম, রসনা 

আমাদের রস-জ্ঞাননর প্রধান উপায় । ৪। স্নেহন নাষক শ্রেম্া মস্তকে অবস্থান 

করিয়৷ শ্নেহপদার্থ প্রদান দ্বার! সমস্ত ইন্দ্িয়ের তৃপ্তিসাধন করে । ৫ শ্ল্রেম্বণ 

নামক শ্সেম্সা সন্ধিস্থানে অবস্থান কনে এবং ইহার সাহাযো শরীরের ষাবতীয় 
সন্ধি সংগ্রিই থাকে । 

জ্রর-চিকিৎসা | 

জ্বরোৎপত্তির কারণ । অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা প্রকৃপিত 
দোষ অর্থাৎ বায়, পিত্ত ও শ্রেশ্া আমাশয়ে গযন পৃর্বক আমরসের সহিত 
মিলিত হইয়! পাচকাশ্রিকে পাকাশয় হইতে বিক্ষিপ্ত করিয় ত্বক ( চর্মকে ) 

আশ্রয় করায়, এই জন্যই শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ইহাকেই জ্বর বলে। এইজ্র 

আট প্রকার, যথা-_বাঁতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাঁতপিত্ত, বাতশ্লেম্স, পিত্ত- 
শ্লেষ্স ও সব্নিপাত এবং আগস্তজ্বর | 

পৃথক দোষ তিন প্রকার ষথা__বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্বিক । যে ফোর 
রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিনটীর মধ্যে ছুইটীর লক্ষণ মিলিত 



৪ আয়ুর্বেধদ-শিক্ষা । 

হইলে, তাহাকে দন্বগ্জ বা! দ্বিদোষজ এবং তিনটার লক্ষণ মিলিত হইলে; 

তাহাকে ব্রিদৌষ ৭ সন্নিপাতজ বলে। দ্বন্বজ তিন প্রকার যথা _বাতপৈত্তিক, 

বাতগ্নৈগ্মিক ও পিত্তশ্লৈম্মিক | সান্নিপাতিক এক প্রকার । 

সবরের পুর্ববরূপ | পরিশ্রম ব
োধ, চিত্তের অস্থিরতা ব৷ কার্যে অনিচ

্ছা, 

শরীরের বিবর্ণতা, যুখের বিরসতা, জলপরিপুর্ণ নেত্র, এবং শীতল দ্রব্য, বায় 

ও রৌদ্রাদদিতে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা ও দ্বেষ, হাই, শরীর বেদনা ও ভারবোধ, 

রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, বিমর্ষতাব ও শীতবোধ ; জরের 

পূর্বে এই সকল লক্ষণ হয়; বিশেষতঃ বাতিক জের পূর্বে অত্যন্ত হাই, 

পৈত্তিক জ্বরের পূর্বে চক্ষুত্বয়ে অত্যন্ত জাল! এবং শ্লেম্মির জরের পূর্বে মুখে 
অত্যধিক অরুচি হইয়া থাকে; এই তিনটী লক্ষণের দুইটি মিলিত হইলে, 

তাহাকে দ্ন্বজ এবং এক সঙ্গে তিনটী মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক 

জ্বর বলে। উক্ত তিনটি লক্ষণ দ্বারা একদোষজনিত তিনপ্রকার, দ্বিদোষজ 

বা দ্বন্বজ তিন প্রকার এবং ত্রিদদোষজ বা সন্নিপাতজ এক প্রকার ; এই 

সপ্তবিধ জ্বর অতি সহজেই নিরূপিত হইতে পারে । 

বাতজ্বরের লক্ষণ। জরকালে গাত্রকম্প, জ্বরের আগমন কালের 

অনিশ্চয়তা বা উত্তাপের হ্ৰাসবৃদ্ধি, কণ্ঠ ও ওষ্ঠদেশের শুষ্কতা, নিদ্রাশন্যতা 
হাচির অভাব, গাত্রের রূক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে 

বেদনার আধিক্য, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদ্রে বেদনা, উদর 
আগ্নান এবং সময় সময় হাই উঠা; এই সমস্ত বাতজ্বরের লক্ষণ। 

পিতন্বরের লক্ষণ। হরের তীক্ষবেগ অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তাপ, পাতলা- 

দত্ত, নিদ্রার অভাব, বমি এবং ক, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় স্থোস্কার ন্যায় 
নির্গম, ঘর্শ নির্গম, অযথাবাক্য পুনঃপুনঃ প্রয়োগ, মুখ কট,বোধ, মূচ্ছা, দাহ, 

মত্ততা, পিপাসা এবং নেত্রদয়ে, মলে ও মৃত্রে পীতবর্পাভা ; এই সমস্ত পিত্ত- 
জ্বরের লক্ষণ। 

কফম্রের লক্ষণ | গাত্র আর্দরবস্বাবতবৎ বিবেচন।, জ্বরের অন্ন বেগ, 

অলনত।, মুখের মধুরাস্বাদ। মল ও মৃত্রের শুকরবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধত॥ 
আহারান্তে ভোজনে যেরূপ অনিচ্ছা তার্দশ ভাব, বমি, অঙ্গের অবসন্নত। 



জ্বর-চিকিৎসা । ৫ 

অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতবোধ, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিন্ত্র 

সর্দিতাব, অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুর্লবর্ণাভা ; এই সমস্ত কফজ্বরের লক্ষণ। 

বাতপিত্ৃজ্বরের লক্ষণ | পিপাসা, মুচ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিপ্রানাশ, যস্তক- 

বেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারবৎ দর্শন, 
সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা ও হাই উঠ; এই সমস্ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ । 

বাততশ্রেক্গভ্বরেরণ্লক্ষণ । শরীর আর্্রবস্ত্রাবতবৎ বিবেচনা সন্ধিস্থানে 

বেদনা, ন্িদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, সর্দিবোধ, কাস, অত্যন্ত ঘর, শরীরে 

অত্যন্ত তাপ '* জ্বরের মধ্যবেগ ; এই সমস্ত বাতশ্রেম্মজ্বরের লক্ষণ । 

পিত্রশ্রেক্জ্বরের লক্ষণ । শ্লেশ্বা দ্বার! মুখলিগুতা, মুখ তিক্তবোধ, তন্দ্রা, 

মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণকাল দাহ ও পরমুহূর্তে শীতবোধ ; এই সমস্ত 

পিত্তশ্রেম্মজ্বরের লক্ষণ । 

সন্িপাত জ্বরের লক্ষণ ২৫ পৃষ্ঠায় ও আগন্তজ্বরের লক্ষণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

জ্বর-চিকিৎুসাবিধি | 
রি সার 

জ্বরের আরম্ভ কাল হইতে দিন গণনাক্রমে জ্বরসমূহ পুথক্ পৃথক্ নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে । এই নাষকরণ, সময়ান্ুসারে ও অবস্থান্ুসারে 

পুথক্ ইষধের প্রয়োগ ও চিকিৎসার স্ববিধার জন্যই হইয়াছে | যথা-_-সাম- 

জ্বর ( তরুণজ্ঞর ), নিরামজ্বর মধ্যজ্বর, জীর্ণ বা পুরাতনজ্বর ও অতি 
জীর্ণজ্বর । নিদানগ্রন্থে অন্যেদ্যক্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্ধ্যয়, সতত 
ও সন্ততজ্বর এবং রসগত, রক্তগত, মেদোগত. যাংসগত, অস্থিগত ও মজ্জাগত 

প্রভৃতি যে সমস্ত জ্বরের লক্ষণাদদি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল জ্বর; 

পুরাতন ও অতিজীর্ণজ্বরের অস্তর্গত। পুরাতন ও জীর্ণজ্ঞরের অনেক 
ওষধ সমকার্য্যকারী অর্থাৎ একই ওঁষধ দ্বারা উতভয়বিধ জর দূরীভূত হয় এবং 
মধ্যজরে প্রযুক্ত গঁবধ দ্বারা অনেক স্থানে বিয়মজ্বর দূরীভূত হয়, বিষমজ্ৰর 
পুরাতন জ্বরেবই অন্তর্গত । 

সামজ্বর । সাত দিন পর্য্যস্ত যে জ্বর তীক্ষভাবে শরীরে অবস্থাম করে 
এবং মুখ হইতে লালানিঃসরণ, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অবিস্তদ্ধতা, অরুচি, তন্দ্রা; 
আলম্ক, অপরিপাক; মুখের বিরসূতা, মৃত্রাধিক্যঃ শরীরের জড়তা, ক্ষুধনাশ 
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ও গাত্রে তারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে আমুর্বধেদাচার্য্য 

গণ সামজ্বর বলিয়। থাকেন । 

আমপক লক্ষণ, যথা--জ্বরের মৃদ্তা অর্থাৎ জরের বেগ পুর্বাপেক্ষ। 

হ্বাস এবং বায়ু, পিভ্ত, শ্রেম্মা ও মলমৃত্রের যখাধথরূপে নির্গঘন হইলে, বায়ুপিত্তা- 

দির পৰিপাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

নিরামন্ত্র । ক্ষুধার উদ্রেক, শরীরের কুশতা অর্থাৎ জ্বরকালীন 

শরীরের যেরূপ অবস্থা ছিল তদপেক্ষা কৃশতা, জ্বরের অল্পতা ও অষ্টাহকাল 

অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে তৎপরবর্তী দিনে সামজ্বরের উল্লিখিত লক্ষণ 

ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইলে, নিরামজ্বর বুঝিতে হইবে, কাহারও মতে দশ দিবস 
পর্য্যন্ত নিরাযত। অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্রেক্সা এবং রসাদি ধাতু দশ দিনে 

স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

মধ্যভ্বর | অগ্টাহের পরবর্তী দ্রিন হইতে দ্বাদশদিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর 

শান্ত্রে নির্ণাত হইয়াছে, কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন যে, চতুর্দশ দিবস 
পর্য্যন্ত মধ্যজ্জর সংজ্ঞা, কিন্তু এই মত সর্বসম্মত নহে। 

পুরাতন জ্বর | ত্রয়োদশ দিবস হইতে যে জ্বর শরীবে অল্পভাবে প্রকাশ 

পায় এবং বাতাদি দোষের অল্পতা৷ দুষ্ট হয়, তাহাকে পুরাতন জ্বর বলে। | 

অতি জীর্ণস্্র | ত্রিসপ্তাহ অর্থাৎ একুশ দিনের পর যে জবর ক্রমশঃ 

হাস পাইন্বা প্রীহা। ও যকৃৎ প্রভৃতি উত্পাদন পূর্বক শরীরের কর্ুশতা সম্পাদন 

করে, তাহাকে অতি জীর্ণজ্বর বলে । 

জ্বরে- ওষধপ্রয়োগ | 

সামজ্বরে অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে কাথ ( পাচন) প্রয়োগ নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র 

দোবসংশোধক* আমরসপাচক ও কোষ্ঠশোধকবটিক। প্রভৃতি সেবন করিতে 
দিবে কারণ রস (পাঁরদ) সংযুক্ত বটিকা সপ্তাহ যধ্য সেবনে কোন প্রতিবন্ধকতা 

নাই। বরং ইহা দ্বার! বাতাদি দৌষের সমতা৷ জন্মে এবং অনেকস্থানে & জর 
আর নিরামজ্বরর্ূপে বা বিষমজরে পরিণত হয়ন! অর্থাৎ সাতদিবস মধ্যেই জ্বর 
একেবারে কমিয়! যায় ;কিন্তু সগ্ডাহমধ্যে জর একেবারে দূরীভূত ন! হইয়া মৃছু- 
ভাবে অবস্থিতি করিলে, সেই অবস্থায় নিরামজ্বরে নির্দিষ্ট দোষ-পাঁচক কষায় 
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পাচন) ও বটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে । শরীরের অবস্থান্থসারে অনেক 

রানে তী সমস্ত বধ প্রয়োগেও জর নিৰৃত হয় না বা নিবৃত্ত হইলেও ২।৩ দিন 

রে পুনরায় উৎপন্ন হয়; তখন পুরাতনজ্বরের নির্দিষ্ঠ ওষধ ও কাথ প্রভৃতি 

রোগীকে সেবন করাইবে | সময় সময় জলবায়ুর দোষে ও শরীরের অবস্থান্থ- 

সারে অনেক স্থানে এই সমস্ত ওবধঘ্বারাও জ্বর নিবৃত্ত হয় না বানিৰৃত্ত হইয়া 

ুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতে লেখা যাত্ব, এমতাবস্থায় বাতাদি দোষের পর্ধ্যালোচনা 

চরিয়। বিবেচনা পূর্বক অতি জীর্ণজ্রের ওষধসমুহ (কাখও বটিকা প্রভৃতি)সেবন 

চরাইবে, এ সমস্ত জর এত দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করে যে, রোগীর অব- 

শবে শান্ত্রোক্ত বিবিধ তৈল মর্দন ও দ্বৃতাদি সেবন পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়। 

সানিপাতস্তবর। __বাম়ুঃ পিত্ত ও কফের এক সময়ে প্রকোপবশতঃ অতি 

£কষ্টকর সান্লিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, এই জ্বরের চিকিৎসার্থ যে সমস্ত 

$পৃথক্ পৃথক্ উধধ নিরূপণ কর! হইয়াছে, লক্ষণ সমূহের হাস বৃদ্ধি দৃষ্টি করিয়া 
(িপযুক্ত অন্ুপানেব সহিত অতি ধীরভাবে এ সকল উষধ প্রয়োগ করিবে । 
1ঁসহিপাভ অরেব নিরামাবস্থা দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য পৃথক্ 

টা প্রয়োগের আবশ্যকতা! হয় না, নিরামজ্বরের নির্দিষ্ট ওষধাদি দ্বারাই 

ই জ্বর দূরীভূত হয়, অনেক স্থানে শরীরের অবস্থান্থসারে দীর্ঘকাল এই 
দি স্থায়ী হওরায় পুরাতন ব1 অতি জীর্ণজ্বরের বটিকা? চুর্ণ এবং কাঁথ প্রসৃতিও 

রোগীকে প্রয়োগ করিতে হয়। 

আগন্তুজ্বর | আগন্তজ্বর উৎপন্ন হইবার পরে বাতাদি দোষের সহিত 
“সম্মিলিত হয় সুতরাং যেজ্বরে যে দোষের প্রাধান্য থাকিবে, সেই দোষনাশক 
চিকিৎসা! করিলেই জর আপনি কমিয়া' আইসে, যথা--কোনও ব্যক্তি কোন 
কারণ বশতঃ ক্রোধান্িত হওয়ায় জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় পিত্তনাশক 
ওষধ প্রয়োগ করিলেই জর হাস পাইবে; এইরূপে কাম ও শোকজনিতজরে 
বায়ুনাশক ওষধ প্রয়োগ করিবে ; কারণ এই উভয়বিধ জ্বরই বায়ু প্রকৃপিত 
হয়। অন্তান্ত আগন্তজ্বরেরও এই নিয়মে প্রতিকার করিবে । 

কারণভেদে জ্বরের রূপান্তর | বাতজ্বর শৈত্যক্রিয়া দ্বারা বাত- 

্লেক্মজ্বররূপে এবং কফজ্বরও এরপর অহিতাচরণ দ্বারা বাতশ্নেম্মররূপে 
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পরিগণিত হইয়। থাকে, এইরূপ পিত্তপ্রধান জরে শৈত্যাদি ক্রিয়া ঘারা 

পিততশ্লেম্মজর, বাতশ্নেম্মজরে অহিতাচরণদ্বার সন্লিপাতজ্জর এবং পিতশ্নেন্মজর 
হইতে পিত্তশ্নেম্মোস্বণ সর্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইয়া! থাকে, এমতাবস্থায় বিবে- 
চনাপুর্বক রোগের আক্রমণ বুঝিয়! অর্থাৎ বাতজ্বর হইতে বাতশ্রেম্সার আক্রমণ 
বুঝিতে পারিলে, বাতগ্নেম্মজারের এবং বাহন্লেম্মজ্বর হইতে সন্্িপাতজরের 
আক্রমণ বুঝিচে পারিলে, সম্নিপাতজ্বরেরই চিকিৎসা করিবে ; এইরূপ কফ- 

জর হইতে বাতশ্নেন্জ্বর হইলে, বাতশ্নেম্মজরের, পিত্রজ্বর হইতে পিতশ্লেন্মজ্বর 
হইলে পিতশ্নেম্সজ্বরের, পিত্রশ্রেম্মজ্বর হইতে সন্নিপাতের লক্ষণ প্রকাশি পাইলে, 

পিত্তশ্রেক্সপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের এবং বামুর রূক্ষতা বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত 

হইলে, বাতপিত্ৃজ্বরের গঁষধ প্রয়োগ করিবে । কোনও কোনও রোগে অনেক 
উপদ্রব উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য পৃথক ওষধ প্রয়োগ করিতে হয় । যথা__বাত- 

শ্লেম্মজবরের শিরোবেদনা, কাপ ও সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত 

হইলে এ সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ওবধ অর্থাৎ শিরঃশুল 

অত্যন্ত প্রবল হইলে লক্ষ্মীবিলাস, কাস প্রবল হইলে কাপাস্তকরস ব। চন্দ্রা- 
মৃতরস প্রভৃতি ওষধ এবং প্রবল গাব্রবেদনার জন্য স্বেদ ও বাতগজাক্কুশ 
প্রভৃতি প্রযোজ্য । * 

সহজ ব্যবস্থা |-__সর্বপ্রথম রোগীর রোগ পরীক্ষা! করিয়া তৎপর 

রোগান্ুযায়ী উষপ প্রয়োগ করিবে এবং তন্বার1 কিরূপ ক্রিয়া বা! ফলাফল 

হইতেছে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, নচেৎ চিকিৎসায় সফলত। লাতের 
আশা কম। রোগনির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে এবং ততক্ষণাৎ উষধ-প্রয়োগ অনিবার্য 
হইলে অগ্রে একট, স্বর্ণ সিন্দর বা রসসিন্দুর মধুসহ রোগীকে প্রদান করিয়া 

পশ্চাৎ রোগ স্থির করিয়া, তদনুযায়ী ওষধের ব্যবস্থা করিবে । 

সামভ্বরে- ওষধ । 

মৃত্যুঞ্জয়রস। শ্লেম্মজরে বাঁ বাতশ্নেম্মজরে এই উধধ আদার রস ও মধু 

অন্নুপানে প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস সংযোগে প্রযোজ্য, 
কিন্ত যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, পানের রসের সহিত সেবন করাইবে । 

বাতজ্জরে ব1 পিস্তজ্বরে কেবল মধুর সহিত সেবন বিধি। পিত্তপ্রধান জ্বরে বা 



জ্বর-চিকিৎসা। ৯ 

কফজ্বরেষ নিরামাবস্থায় অথবা দূষিত জলবায়ু সমুতৎপন্ন অরেও এই ওঁষধ ব্যব- 
হারে উপকার পাওয়া যায়, অরের অবস্থানুসারে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে এক- 

সময় ২।৩ বটী দেওয়া যাইতে পারে, ৭।৮ বৎসর বয়স্করিগকে ১ বটী সেবন 
ক্রাইবে | জ্বরের অবস্থান্ুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন বিধি ; পুরাতন জ্বরে 

গ্লীহ। বৃদ্ধি পাইলে, এই ওষধ রুষ্ণজীরা-চুর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সহযোগে 

ব্যবস্থা করা যাইতে প&্ররে । মস্তক বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার 
রস ও পানের রস সহযোগে সেব্য । ২।১ বার ঈষৎ তরল দাস্ত হইলে, জীবা- 
চুর্ণ ও মধুহ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়ী যায়। 

মুৃত্্জয় রস। বিষ ১ তোলা" মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, 

ফোহাগার খে ১ তোলা  হিঙ্গুল২ তোলা; ললে মর্দন করিবে* বটী ১ রতি । এই উষধে 

হিঙ্গল ২ তোলার পরিবর্তে কেহ কেহ পারদ ১ তোলা ব্যবহার করিয়া থাকেন | 

হিঙ্গুলেশ্বর । বাতজরে কম্প, মাখার বেদনা ব' হাই প্রবল থাকিলে, 

এই ওষধ মধুর সহিত মাড়িয়া উষ্জজল সহযোগে রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে ? কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু সংযোগে দিবসে ১২ ব 

 ৩বার সেবন কবিতে দিবে । জবর একবার নিবৃত্ত হইয়৷ পুনঃপুনঃ হইলে 

এবং সামজরের লক্ষণ বিভ্যমান থাকিলে, ইহা পিপুলচুর্ণ ও মধুর সহিত সেবন 

করিতে দ্রিবে। শিশু, বদ্ধ ও গন্ডিণীকে এই ওষধ সেবন করাইবে না। 
হিঙগুলেশ্বর। পিপুল ১ তোলা? হিঙ্গুল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র 

করিয়া জলসহ্ মর্দন করিবে । বটী ২ রতি। 

জয়াবটী | বাতজ্জবে এই ওষধ মধুর সহিত বা অবস্থান্থসারে আদার রস 

ও মধুসহু সেবন করিতে দিবে । পিত্বজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে; করল! পাতার 
রস ও মধু অথবা ক্ষেতপাপড়ার বস ও মধুযোগেও দেওয়। যায় । বাতশ্লেম্মজ্বরে 

আদার রস ও মধু এবং বাতপিত্তজ্বরে চন্দন ঘসিয়! তাহার সহিত সেবন করিতে 
দিবে | নিরামজরে, মধ্যজরে বা পুরাতনঅরেও এই ওধধ উপকারী ; পিত্ত- 

্লেম্মজ্বরে? বাতপিত্তজ্বরে ব৷ পিত্বজ্বরের নিরাম অবস্থায় সেফালিকাপাতার রস 

ও মধু. সংযোগে সেবন করিতে দিবে । গ্রীহা বা যরুৎ বৃদ্ধি পাইলে,পিপুলচুর্ণ ও 
মধু সহযোগে ব্যবস্থা করিবে | এইওঁষধ ছাগীমৃত্রে ২১বার ভাবনা দিয়! প্রয়োগ 
করিলে জীর্ঘজ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে । কেহ কেহ এই ওঁধধে সমস্ত দ্রবোর 

সমান অয়স্তীচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীমৃত্রে মর্দন পূর্বক 'অনুপান-বিশেষে 
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নানাপ্রকার রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন । ইহা! একটি প্রসিদ্ধ জ্বরনাশক 
ওবধ। 

জয়াবটা। বিষ, শুগ্ঠী, পিপুল? মরিচ, মৃথা, হরিজ্রা, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ; এই সকল 

্রব্য চুর্ণ করত সমভাগে লইয়। ছাগীমৃত্ধে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি। 

অগ্নিকুমার রস | দর্ধবিধ জ্বরে এই ওষধ আমদোষ সংশোধক ও 

অশ্রিমান্দ্য নিবারক, অগ্রিমান্দ্য ( অজীর্ণদোষে জ্বর হইলে এবং সেই জ্বরে 

উদ্দরাশ্ান, সর্ধশরীর বেদনা, বমন ব। দাস্ত ইত্যাদি বি্ভামান থাকিলে, ইহা। 

বিশেষ উপকারী । অন্পান-__আমজরে শুস্ীচুর্ণ ও মধু; কফজ্ববে আদার- 
রস ও মধু বা নিসিন্দা পাতার রস ও মধু এবং সন্নিপাতজ্বরের প্রারস্তে পিপ্ললী- 
চর্ণ ও আদার রস। জ্বরে এই ওষধ সেবন দ্বারা অগ্রিবল বর্ধিত হয় ও আম- 

দোষের নিবৃত্তি হয়; ইহ|.অতিসারঃ আমাতিসার, অগ্রিমান্দ্য, গ্রহণী ও শ্বাস 

প্রস্ততি রোগেও বিভিন্ন অন্ুপান সংষোগে প্রষ্বোগ করা যায়। 

অগ্নিকূমার রস। মরিচ ।* আনা, বচ।* আনা, কুড় 1০ আনা, মুথা ।* আনা, বিব- 

১ তোলা, এই সমন্ত দ্রব্য চুর্ণ করিয়। আদার রসে মর্দন কারবে। বটী ৩ রতি। 

তরুণজ্বরারি | জরের দিন গণনা করিয়া ৫ম, যষ্ঠ,ব1 ৭ম দিনে প্রাতঃ- 

কালে জলের সহিত ইহার একটিমাত্র বটিকাসেবন করিতে দিবে । ইহাহত ্ 
২৩ বার দরান্ত হয় এবং সেই দিনই জর বন্ধ হয়, বাঁজ্বরে বা বাতপৈত্তিকজ্বরে 
কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরের অবস্থায় যাহার 

প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় অথব। তৎ্সহ দাহ,ঘর্ম,তন্দ্র! ও প্রলাপাদি 

বিষ্ধমান থাকে, তাহাকে প্রয়োগ করিবে না। কারণ এই ওঁধধ বিরেচক। 

তরুণত্বরারি। শোধিত জয়পালবীজ, গন্ধক, পারদ ও বিষ; এই সকল সমভাগে 

লইয়! ঘ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিবে! বটী ২রতি। 

* জ্বরমুরারি। এই ওষধ অত্যন্ত বিরেচক ? জ্বরারস্ত হইতে দিন গণনা 
করিয়া ৫৬ বা ৭ দ্িন পরে ইহা! পরাতে জল সহ নেবন করাইবে 3 এই ওুঁধধের 
প্রয়োগ-বিধি তরুণজরারির নায়, বাতজ্বরে ব৷ বাতপিস্তজরে কোষ্ঠকাঠিন্য 

থাকিলেই এই ওষধ সেব্য। বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণীদ্িগকে এই তীব্র বিরে- 
চক ওঁষধ সেবন করইবে না। 

দ্বরমুযারি। হিগুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, মরিচ ১ 
তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হুরীতকী ১ তোলা ও শোধিত জয়পালবীজ ৮ তোলা । 

একত্বু করিয়া জলসহু মর্দন করিবে। বটী১রতি। 



জ্বর-চিকিতসা ১১ 

নবস্তবরেভাঙ্কুশ |  কফজ্বরে বা পিত্তশ্লেম্মজরে এবং যে সকল জ্বরে 

জ্বরকালে ঘর্্ম হয় না,সেই সকল জ্বরে এই ওঁষধ বিশেষ উপকারী,ষধ সেবনে 

বর্ম হইলে জরের নিবৃত্তি হয়,ঘশ্বদ্ধার। জ্বর বিরাম হইলেও পুনরার জ্বর উৎপন্ন 

হইতে দেখা যায়, সেই সমর এই বটী রোগীকে পুনরায় সেবন করাইবে। 
হহ| .ন ২৯ বার এবং রাত্রে ২১ বার সেব্য। অন্পান _আদার রস ও মধু। 

ঠ 

নবজ্বরেভাঞ্চুশ | গন্ধক, পারদ, সোহাগার খে ও হরিতাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে 

লইয়। পোহ্ভমত্দোর পতত থারা ২ বার ভাখন1 দিবে | বটা১রতি। 

চাগুশ্বর রস । কফজ্বার ব বাতশ্রেম্বজ্বরে মাথায় বেদনা বা গলদেশ 

তারবোধ ইতাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে,নবাষজ্বরে শিরঃশুল শিগ্চমান থাকিলেও উহা সেবন করান যাইতে 

পারে । দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২১ বার সেব্য। অন্কুপান আদাররস ও যধু। 

9গুগর রস | বব, পারদ ও গন্ধ সনভাগে লইরা [শাঁপন্দাপাতার রসে ২১ খার 

ভাবন] দিবে | বটী অদ্ধরতি | 

মহাজ্বরাস্কুশ | সাম ও নিরাম এই উতয়বিধ জরেই এই ওষধ ব্যব- 

সত হইয়া থাকে ; সব্বশরীরে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস 

5ঠ্যদি লক্ষণ থাকিলে'ইহা রোগীকে সেবন করাইবে | ইহা কফজ্বরে বা বাত- 
'শরন্ষজ্বরে বিশেষ উপকারী ; দিনে ২১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য । রোগীর 

মাথা ও গাত্রে বেদনা থাকিলে অন্ুুপান-_নিসিন্দ! পাতার বস ও মধু । 

নহাহরাসুশ ৷ রস ১ তোল পক্ধক ১ তোলা'বিৰ ১ তোলাংধুস্ত,র বীজ ৩ তোলা, শুঃ 

॥ তোলা, পিপুল ৪ তোল।' মরিচ & তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া জল সহ মর্দন 

করিবে। বট়ী২ রতি। 

জ্বরকুলাস্ত £। ব।তশ্নেন্মজ্বরে বা পিতশ্রেম্মজ্বরে আরের বেগ অধিক 

থাকিলে, রোগীকে এই গঁধধ উপযুক্ত অন্নুপানসহযোগে সেবন করাইবে,বালক 

বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এই বটা কথনও সেবন করাইবে না” যাহারা বাতাস বা 

রৌদ্র সহা করিতে অতি কষ্টবোধ করে অর্থাৎ সুখী তাহাদিগকেও ইহা 
প্রদান করিবে না । ইহ লেষনে জ্বর বিরাম হইলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য 

তোজন এবং অন্নাহর করিতে দিবে । জ্বরে দাস্ত বা বযন না থাকিলে, 

ইহা জরের হাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রাতঃকালে, মধ্যান্ছে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ তিন 
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বেল তিনবার এবং রাত্রে একবার রোগীকে সেবন করাইবে ; অনুপান__ 
আদার রস ও মধু। 

জ্বরকুলাস্তক | লৌহ, অভ্র, বিষ, হিঙ্গল, লালদারমুজ? সাদাদারমুজ, মনঃশিলাঃ শ্বেত- 
আকন্দের মুল, শ্বেতকরবীর মূল, ও জয়পালবীজ, সমভাগে লইয়া স* সমান পারদ ও গন্ধকের 

কজ্জলী উহার সহিত মিশ্রিত করত আদার রসসহ মর্দন করিবে । বটীতরতি। 

পঞ্চবন্তু'রস | বাতজরে গাত্রকম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা এবং ঘন্ম ছার! 

জ্বরবিচ্ছেদ, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই গুঁষধধ বিশেষ কা্যকারী, 
যাহাদের প্রত্যহ বৈকালে ব1 রাত্রে প্ররূপতাবে জ্বর হইতে থাকে; তাহাদি- 

গকে নিঃসন্দেহচিত্তে ইহ! সেবন করাইবে | জ্বর বিরাম হইলে যথোচিত অন্ন- 
পথ্য প্রদান করিবে । প্রত্যহ যাহারা অহিফেন সেবন করে? তাহাদের জ্বরেও 

এই ওঁষধ সমধিক কার্য্যকারী । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা দিনে ২।৩ বার ও 

রাত্রে ২১ বার আদার রস ও মধুসহ সেবা, বাতশ্নেম্মজ্বরে আকন্দমূলের রসের 

সহিত সেবন করিতে দিবে । 

পঞ্চবক্ত,রস। রস, গন্ধক' সোহাগার খে, মার্চ, আফিং ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য 

সমভাগে লইয়৷ ধৃতৃরার রসে যর্দন করিবে। বটী২ রতি। 

কফকেতু রস। শ্নেম্বিক ব৷ বাতশ্নেন্র বরের হ্বাসব্বদ্ধি বিবেচনা করিয়া 

এই ষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২৩ বার রোগীকে সেবন করাইবে । কফ- 

জ্বরে যাহাদের সর্ধদ| স্তব্তাব, নিদ্রীধিক্য, আহারে অনিচ্ছা! ও মুখে দুর্গন্ধ 

প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই গুঁধধ সেবন করিতে দিবে । 
বাতশ্নেশ্জবরে ও সন্নিপাতজ্বরে এ সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও ইহা সেবন করান 

যায়। সুখী, বালক ও গভিনীকে ইহা প্রদান করিবে না। অন্ুপান- পানের 
রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। 

কফকেতুরস। দোহাগার খৈ, শুঠী, পিপুল,যরিচ ও শঙ্খভম্ম সমভাগ, বিষ সব্দ উবধের 

সমান; এই সকল একত্র মর্দন করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে । বটা ২ রতি। 

ক্ষারবটী । বাতশ্লেম্ম বা পিতশ্নেম্ম জ্বরে তীক্ষ বেগ থাকিলে, এই গষধ 

প্রয়োগ করিবে 3 বৃদ্ধ, বালক ও সুখী ব্যক্তিদিগকে কখনও সেবন করাইবে 

নাঃ শ্রমজীবী বাক্তিকেই সেবন করাইবে ; ইহা সেবনে শরীরের অবস্থানু- 

সারে কাহারও ২।১ বার দাস্ত এবং কাহারও বা ২।১ বার বমি হয়। এই বটী 
অবস্থাতেদে একবার বা ২।৩ বার ব্যবহার করাইবে; জ্বর নিবৃত্বি হইলেও 
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রোগীর অন্ন তক্ষণ নিধিদ্ধ ; এই ওবধ প্রায়শঃ অধিক সেবনের আবশ্তকতা হয় 
না, জবর বন্ধ হইলে আর ইহা সেবন করাইবে না; তখন রোগীকে অন্ন পথ্য 
দিবে। অন্ুপান-আদার রস ও মধু। 

ক্ষারবটী | যবক্ষার, সাদা দারমুজ, আতপচাউলের গুড়া; এই সকল দ্রব্য সয'ভাগে 

লইয়! জল সহ মর্দন করিবে । বশী» রন্তি। 

বিষবটী | পি্তঙ্জেম্মজ্বরে বা বাতশ্নেম্সজ্বরে অত্যধিক উত্তাপ, ঘন্ম নির্গম 

বা হাত পাঞ্জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ওঁষধ সেবম 

করাইবে ; জ্বরের অবস্থা দৃষ্টি করিয়। ইহ দিবসে ২।৩ বার সেব্য। এই ওষধ 

সেবনে জ্বর বিরাম হইলে, রোগীকে অন্নপখ্য দিবে ও শীতলদ্রব্য সেবন 
করাইবে । বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিকে ইহ] সেবন করাইবে ন।; শ্রমজীবী 

দিগের পক্ষে ইহ] সেব্য, কিন্তু রোগীর দাস্ত ৭ বমি থাকিলে, এই উষধ সেবন 

করাহবে না। অন্থপান_করলাপাতার রস ব। আদার রস ও মধু। 

বিষবটী। রম ১ তোলা" গন্ধক ১ তোলা, হিঙ্কুল ১ তোলা, হরিতাল ১ তোগা, সোহা- 
গার খে : তোলা? অভ্র ১ তোলা, সৈদ্ধবলবণ ১ তোলা, রিচ ১ তোলা ও বিব৮ তোলা; 

এই প্লকল মিশ্রিত করিয়া ধহিষের পিতে মর্দন কারবে। বটী২ রতি। 

১ রস। জ্বরে প্রলাপ, মত্ততা, সন্ধিস্থানে ও সর্বাঙ্গে বেদনা, 
ও নিদ্রাধিক্য প্রস্তুতি উপসর্গ থাকিলে, এই ওগুঁষধধ রোগীকে সেবন করা 

রা ব, পালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কথনও সেবন করাইবে ন।; ইহ জ্বরের অব. 

স্থানুসারে দিনে ২।৩ব।র ও রাত্রে ২১ বার সেবন করাইবে, জবর কম থাকিলে, 
দিনে ২ বার ও রাত্রে ১ বার মাত্র সেবন বিধি; অহিফেনসেবী দ্রিগের পক্ষেও 
এই ওষধ বিশেষ উপকারী ; ইহা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে রোগীকে অন্নপধ্য 
দিবে। অন্পান--আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু। 

শস্ত,নাথরস | বিষ ৮ তোলা। রস ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও আফিং 
১৭ তোল! ; এই সধস্ত একত্র করিয়! জলে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি । 

ক্তুরীতৈরব | বাতন্লেম্বজরে ঘর, নিত্রাধিকা, পার্বেদন| ও কাসের 
প্রবলতা দেখিতে পাঁইলে, রোগীকে এই ওধধ সেবন করাইবে। প্রবল 
পিত্তশ্নেম্ম ও সন্নিপাত অরে এই ওঁধধ কার্য্যকারী বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে 
অদ্দবটী সেবন করাইবে। অন্পান- আদার রস ও মধু। 
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ক্ত,রীভৈরব। হিঙ্থৃল, বিষ, সোহাগারখৈ, জাতীফল, জয়িী, মরিচ, পিপুল ও 
কম্ত,রী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে বা আদার রসে যর্দন করিবে । বটী২রতি। 

জ্বরকম্তুরা | বাতশ্নেম্মজ্বরে রোগীর নিদ্রাধিক্য, উৎ্কাসি, সর্দি ও 

শিরোবেদন| প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ওষধধ সেবন করিতে দ্বিবে। 

দিবসে ২।৩ বটাসেব্য; জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে রোগীকে ইহার ৪1€৫টী 
বটিক। পর্য্যস্ত সেবন করাইবে ৷ পিত্তশ্রেম্রজ্ববেও এই ওঁষধ ব্যবহৃত হয়। 

অন্ুপান--আদার রস ও মধু । | 
জ্বর কম্ত,রী। হিগ্ুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগারখৈ ১ তোলা, 

জাতীফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ ভোলা, সিদ্ধিবীজ ১ তোলা, কম্ত,রী ১ তালা, পিগ্পলী ১ 
তোল। ও স্বর্ণসিন্দুর ৩ তোলা! ; এই সকল আদার রসে মর্দন করিবে ৷ বটা২ রতি। 

আগরকস্ত রী । পিক্জ্বরে, পিততশ্রেম্মজ্বরে ও বাঁতশ্রেম্মজ্বরে এই ওষধ 

অত্যন্ত উপকারী । সন্নিপাতজ্বরে ও দাহ বা! তন্দ্রা প্রবল থাকিলে, রোগীকে 

ইহা। সেবন করাইবে। অন্ুপান রুদ্রাক্ষঘষা ও মধু এবং বাতশ্রেম্মজ্ৰরে ও 
সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেম্মার আধিক্যবশতঃ ঘর, জ্বরের প্রবল তাপ ও নিদ্রাধিক্য 

প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আদার রস ও মধু। 
আগরকন্ত,য়ী। আগর কাষ্ঠ ১ তোলা কন্ত,রী ১ তোলা, স্বর্ণসিম্কুর ১ তোলা, রুপ্রীঙ্ 

১ তোলা, কর্পর ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রক্তচন্দন ১তোলা ; এই সমস্ত 

দ্রব্য জলে মর্দন করিবে । বটী১রতি। 

আগরকস্তরী ( মতান্তরে )। বাতশ্রেন্মজ্বরের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ 

পাইলে অর্থাৎ গান্র বেদনা, নিদ্রাবিক্য ও পর্বতেদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে 
এবং বাতশ্লেম্প্রধান সন্নিপাতজ্বরে কাস।অরুচি,বুকে বেদন1 ও হিমাঙ্গতা প্রভৃতি 

লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী । বালক ও বৃদ্ধব্যক্তির 

পক্ষে অর্ধবটী সেবন ব্যবস্থা । অন্ুপান__আদাররস ও মধু।. সন্িপাত জ্বরে 
কফের প্রবলতা অথব৷ বাতগ্নেম্মার আধিক্য থাকিলে; তালশাখাররস ও মধু। 

আগরকন্ত যী ( যতাস্তরে)। আগরকাষ্ঠ, কন্ত,রী, ওঠ, পিপুল, যরিচ, রস? গদ্ধক, 

হরতাল, রুল্রাক্ষ, বিষ, জাতীফল গু জয়িজী ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করির! জলসহ 

র্দন করিবে । বটী২রতি। 

কত্ত রীভূষণ ( মতীস্তরে )। বাতশ্লেক্সজ্রে এবং সন্িপাতজরে বাত 

বা বাতশ্লেম্মার প্রাধান্য থাকিলে,এই ওুঁধধ সেবন করাইবে । সন্নিপাতজ্রে শ্লেক্সার 

আধিক্য থাকিলেও ইহা৷ ব্যবস্থা করা যায়। অন্থপান আদার রস ও মৃধু। 
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কম্ত,রীভূষণ ( মতান্তরে )। কন্ত,রী, অভ্র, রৌপা, স্বর্ণ, হরিতাল, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, কপূর, 

রুজ্রাক্ষ, এই সকল জ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দন করিবে। বটী ২রতি। 

ভ্বরে-উপদ্রব-চিকিৎসা | 
জ্বরে- আশখ্মান-চিকিৎসা। 

হিঙ্গ টকচুর্ণ। জরে রোগীর অশ্মিমান্দ্য অথবা উদরাগ্নান হইলে বা 
অগ্নির ছুব্লতা বশতঃ ক্ষুধা হ্বাস পাইলে, এই উধধ সেবন করিতে দিবে । 
জ্বর ব্যতীত (রোগীর স্বতাবতঃ উদরাগ্নান হইলেও এই উধধ সেবন করাঁন 
যাইতে পারে । অন্ুপান-উক্জল। 

হ্শিষ্টকচুণ। শী, পিপুল, মরিচ, বমানী, সৈহ্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্জীরা ও হিং, এই 
আটটা দ্রধ্য সমভ্ডাগে চুর্ণ করিয়। মিশ্রিত করিবে | মাত্রা-_বালক ও বৃদ্ধের জন্য /*আনা, 

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির %* আন! | 

স্বল্পঅগ্রিমুখচূর্ণ । জরে অগ্থিমান্দ্য বশতঃ বা স্বভাবতঃ উদরাশ্ান 
হইলে, এই চর্ণ রোগাকে সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে কোষ্ঠগুদ্ধি হইয়া 
থকে। যাহাদের স্বতাবতঃ অগ্নিমান্দ্য বিগ্মীন, তাহাদের পক্ষে ইহা উতর 
ওবধ। অরে শ্লীহা বা যককৎ বৃদ্ধি পাইলে, এই ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী। অস্থু- 
পান- উষ্ণজজল | 

স্বর অমিমুখচুর্ণ। হিং ১ তোলা, বচ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শু ঠ ৪ তোলা, ঘমানী 
« তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, রক্তচিতারমূল ৭ তোল! ও কুড় ৮ তোলা । এই সমগ্ত দ্রব্যের 
চু মিশ্রিত করিবে। মাত্রা_বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে /* আনা, পর্ণবয়স্কের পক্ষে %* আন] | 

দীরুষট.কপ্রলেপ | এই প্রলেপ বথাবিহিত নিরমে প্রস্তুত করিয়া 
একথণ্ড সরু কাপড়ের উপর আধইঞ্চি পুরু করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে উদরে 
লাগাইয়া দিবে, ইহা দ্বারা আশ্নান (পেট ফীপা।) শীপ্রই কমিয়া আইসে। 
অলসক ও বিলম্বিকা রোগেও এই প্রলেপ বিশেষ উপকারী । 

দারুষট-কপ্রলেগ। দেবদার, বচ, কুড় বমানী, হিং, সৈদ্ব ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 
এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কাজির সহিত পেবণ করত কাজির জলসহযোগে উষ্ণ করিয়া, 
গাঢ় হইলে, উ্ণ থাকিতে কাপড়ে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে। 

যবপ্রলেপ | এই প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া উক্ত দারুষট্ক প্রলেপের ন্যায় 



১৬ আয়ুব্বেদ-শিক্ষ]। 

ব্যবহার করিবে । ইহা ব্যবহারে জ্বরকালীন উদরাগ্মান শীত্্ হাঁস হয়। অল- 

সক ও বিলম্বিকারোগেও ইহ। ব্যবন্হত হইয়া থাকে । 

যবপ্রলেপ। ববচূর্ণ ছুইছটাক ও যবক্ষার ছুই ছটাক একত্র ঘোলসহ মর্দন করিয়া উ্+ 
করিবে ও পূর্বববৎ উদরে প্রলেপ লাগাইয়া! দিবে; অবস্থান্সারে অধিক প্রলেপ প্রস্তাত করিতে 

হইলে বধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।. 

জ্বরে- অতীসার-চিকিৎস। 

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস | জরকালে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত 

পাতলাদাস্ত হইলে, এই ওবধ মুখার রস ও মধু সহ এবং পাতলাদাস্তের সহিত 

সামান্য উদরাগ্নানে জীরাচুর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । মলের তরলতা 
বিবেচনা! করিয়া ওষধের মাত্রার হাস বৃদ্ধি করিবে, মল ক্রমশঃ ঘন হইয়। 

আসিলে ইহা আর অধিক সেবন করাইবে না। এই ওষধ জ্বরাতিসার ও 

অতিসার রোগেও সেবন করান যাইতে পারে । 

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সাজীমাটা ।* আনা, 

সোহাগারখৈ ।* আনা, ষবক্ষার |* আনা বিটলবণ।* আনা,সৈদ্ধবলবণ।* জান! সাম্তারলবণ 

/* আন], সৌবচ্চললবণ।* আনা, করকচলবণ |।* আনা, হ্রীতকী।* আনা; জামল। | 

আনা, বহেড়া 1* জান1, পঠ |* আনা, পিপুল।* আনা,মরিচ |* আনা, ইন্দ্রযধব।* আনা, 

জীর! |* মানা, কৃষ্জজীর] 1* আনা, রক্তচিতা |* আনা, যমানী |* আনা, হিং।* আনা, 

বিড়ঙ্গ |. আনা ও শুল্ফা ।* আনা, এই সমস্ত দ্রব্য চুর্ণ করিয়া জলে মর্দন করিবে; বটী৫ 

রতি। বালক ও বুদ্ধদিগের পক্ষে ২ রতি | অকালে বমন থাকিলে হিং স্থানে শটীর 

পালো প্রয়োগ করিবে। 

সর্ববাঙ্গন্রন্দর বা মহাগন্ধক | জ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত 

পাতল। দাস্ত হইলে বা জর হইবার পরই আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে 

এই ওঁধধ সেবন করাইবে। অবস্থান্থসারে ইহা দ্বিবসে ১২ বাও বার 

সেবন করিতে দিবে । স্তন্যপায়ী শিশু বালক ও প্রন্থতির পক্ষে এই ওঁষধ 

অতিশয় উপকাঘ্ী | ইহাদের উদরাময়. আমাশয় ব1 প্রবাহিকায় ইহা সেবনে 
শীঘ্রই উপকার দুষ্ট হয়; রোগার আম পরিপাক বা রক্তদাস্ত বন্ধ না হওয়া 
র্্যসত প্রত্যহ সেবন করাইবে। অন্ুপান_ আমাতিসারে তঙ্জিত জীরাচ্র্ণ 
ও মধু বা দগ্ধবিত্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তাতীসারে দাড়িম পাতার রস ও ইক্ষচিনি 

সর্বাঙ্গসন্দর বা যহাপন্ধক | পারদ ২ তোল! ও গন্ধক ২ ভোলা কজ্জলী করিয়া উৎকষ্ট। 



জ্বর-চিকিৎসা | ১৭ 

বপে প্রস্তুত পর্পটী ৪ তোলা পের্পটী 8 তোলা প্রস্তুত করিতে হইলে পারদ ও গন্ধক সযভাগে 

কিছু অধিক পরিমাণে লইয়া কন্দ্রলী করিবে) জাতীফল ২ তোলা, জস্নিত্রী ২ তোলা, লব 

২ তোলা, নিমপাতা! ২ তোলা,নিসিন্দাপাতা ২ তোলা ও ছোট এলাইচ ২ তোলা একত্র জলে 
মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি । ইহাকে সর্ববা্তসুন্দর কহে। এই ওষধ মর্দনান্তে ২ খানি বিহ্থৃক 

দ্বারা আবৃত করিয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকান্ারা লেপন করিবে, শুষ্ধ হইলে ৩০ খান] বনঘুটিয়া 

দ্বার! পুট দিবে গন্ধকের গন্ধ বাহির হইবামাত্র উষধের পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

বটী ৩ রতি | ইহাকে মহাগক্ক কহে ; ইহা সর্বাঙ্ত্ন্মর অপেক্ষা অধিক উপকারী । 

প্রাণশ্বররস | জ্বরকালে রোগীর অতিরিক্ত পাতলাদাস্ত হইলে, এই 

ওঁষধ জীরাচুর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও মধু সংযোগে দিবসে ২৩ বার সেবন 
করাইবে, রোগীর মল ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যথারীতি এই গুঁষধ 

সেবন করান আবশ্তক। জ্রাতিসারে বা! অতিসারেও এই ওঁধধ সমধিক 

উপক'ন! | 

প্রাণেশ্বর রস। রস, গন্ধক'অন্র,সোহাগারসৈ- শল্ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেকে ৪ তোলা, 

যবক্ষার, হিং, বিটলবণ, সান্ভারলবণ, সৌবর্চললৰণ, করকচলবণ, সৈদ্ধবলবণ, বিড়, 

ইন্দ্রবব, ধুনা ও রুক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া! জলে মর্দন 
করিবে। ষ্টীরতি| 

জ্বরে--বমন-চিকিৎসা । 

০ 22 ৩.৮ 

পিপ্নল্যাগ্যলৌহ । জরকাঁলে রোগীর বমনবেগ প্রবল হইলে অথবা 
অন্তান্ত বিবিধকারণে পিতের প্রকোপবশতঃ পিস্তবযন, ক্রিমিকর্ভৃক উদীর্ণ 
বমনবেগ, তীব্র ওষধ প্রয়োগে বমন অথবা অতিসারে পিত্বের প্রকোপ বশতঃ 

অত্যধিক বমন হইলে, এই গুঁধধ সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অগ্নিমান্দযবশতঃ 

অন্নের অপরিপাক অবস্থায় বমন হইলে, এই ওষধ সেবনে তার্দশ উপকার 
হয় না। অত্যধিক বমনবশতঃ হিকা! উপস্থিত হইলে, এবং হিষ্কারোগে এই 
ওধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্থুপান-_শশার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা ও স্তনদৃপ্ধ । 

পিপ্নল্যাগ্ালৌহ। পিপুল, আমলকী, রক্ষা ( অভাবে কিস্যিস্ ), কুলের মধ্যস্থ শাস, 
ষষ্টিমধূ, ইচ্ষৃচিনি, বিড়ঙ্গপাস ও কুড়; এই সকল জ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক সর্ব উবধের 
মমান লৌহ্ মিশ্রি৬ করিয়া জলে মর্দন করিবে! বটা৩রড়ি। 



আর্বের্দ- শিক্ষা | 

চন্্রকাম্তিরস | অরে,জরাতিসারে বা অতিসারে বমন উপস্থিত হইলে, 

এই উধধ নিঃসন্দেহ চিত্তে রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্তের অত্যধিক 

প্রকোপ বশতঃ বমন হইলে, পিগ্লল্যান্যলৌহ সেবনেই সমধিক উপকার হয়। 

বালক, বৃদ্ধ বা শিশুদিগের জ্বরে বমন হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে 

পারে। অন্ুপান--স্তনদুপ্ধ ও শশার বীজের শাস বাট] । 

চন্দ্রকান্তি রস | বদরীবীজের শাস ২ তোলা, চালিতার কুঁড় ৪ তোলা, ম্বর্ণসিন্মুর ২ 

তোল! ; একত্র করিয়া স্তনছুষ্ধে মর্দন করিবে । বটী৪ রতি! 

স্বর্ণমত্স্যণ্ডী | ক্রিমির বিকার বশতঃ বমন হইলে, এই ওঁষধ সমধিক 

উপকারী ; জরবিকারের ন্যায় মৃত্যুপ্রদ ক্রিমিজনিত বিকার উপস্থিত হইলে 

অর্থাৎ রোগীর উদ্রে বেদনা, বমন ও দাস্তকালীন পুনঃ পুনঃ ক্রিমি নির্গত 

হইলে, এই বধ সেবন করাইবে | জবরেও্ড অনেক স্থানে এইরূপ বিকার দৃষ্ 
হয়, সুতরাং তাহ! নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টিত হওয়। আবশ্তুক | অনুপান-_ 
শশার বীজ বাটা ও স্তনহুগ্ধ | 

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী | ম্বর্ণ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, জন্র 
১ তোলা, লৌহ ১ তোলা।, মিশ্রী ৩ তোল! ওস্ব্ণসিম্দ্ুর ৬ তোলা; এই সমস্ত ভ্রব্য একত্র 

করিয়া গ্তনহুষ্ধে মর্দন করিবে। বটী৩রতি। 

ক্রিমিনাশকযোগ | জরকালে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন; 

হৃদয়ে ও উদ্রে বেদন। ইত্যাদি বিদ্যমান 'থাকিলে, এই ওঁষধধ রোগীকে 
বমনের পরই সেবন করাইবে । শিশু ও বালকদিগের ক্রিমির লক্ষণ অবগত 

হওয়! কঠিন, তাহাদিগের এই সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয্বা বমনের পর 
ওষধ প্রয়োগ করিবে ; ইহাতে ক্রিমির শাস্তি হয়। নিয়লিখিত কাথসমূহ 
জরের সামাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে সেবনে কোন বাধ! নাই ; কারণ এই 
সমস্ত ওষধ ক্রিমিনাশক। 

ক্রিমিনাশকযোগ | মিজ্রী, ইকয়ের শাস ও খেজ,রবৃক্ষের মাথী; সমভাগে মিলিত 

২ তোল, জল ৩২ ভোলা; শেষ ৮& তোলা! (১) 

ক্রিষিনীশকযোগ | মিশ্রী ও বেজুররক্ষের মাথী; সমভাগে ২ তোলা! গ্রহণ পূর্বক ৩২তোলা 
জলে পাক করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নাযাইয়া পান করাইবে, বালক বা শিশুদিগের জমা 
প্রন্ততকরিতে হইলে উহায় অর্ধবযাত্র! গ্রহণ করিবে। (২) 



জর-চিকিৎসা। ১৯ 

ছদ্দিহরযোগ | অরে বা অন্যান্য কারণে বমনবেগ উপস্থিত হইলে 

অথবা ক্রিমির জন্য বমন হইলে, রোগীকে এই জল সেবন করাইবে ; ইহাতে 

বমি ও হিক্কা উভয়ই নষ্ট হয়। 
ছন্দিহররযোগ | অশ্বখগাছের শু ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ফেলিয়। রাখিবে, সেই জল 

ছাকিয়া সময় সময় রোগীকে গান করাইনে 

জ্বরে-- প্রলাপ-চিকিৎসা। 

সিদ্ধবটী | জ্বরকালে রোগীর প্রলাপ (অযথা বাক্যপ্রয়োগ) দৃষ্ট হইলে 
এই ওঁষধ তাহাকে সেবন করাইবে, রোগীর প্রলাপের বাহুল্য দর্শন করিলে 

প্রলাপ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ছুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান আবশ্তক ; 
অন্ুপান__আদার রস ও মধু। 

সিদ্ধবটী। অশ্বথবৃক্ষের বন্ধলচূর্ণ, আমড়ীবৃক্ষে বহ্ধলচুর্ণ ও স্বর্ণসিন্তুর ; সমভাগে 

লইয়া এ সকল ওুঁষধের সমান কনকধুতুরার বীজ মিশ্রিত করত আদার রসে মর্দন করিবে। 

ব্ী ৩ রতি । 

প্রলাপনিবর্তক | যে কোন জরে প্রলাপ ও মত্ত দৃষ্ট হইলে, এই 

ধদ রোগীকে সেবন করাঁইবে, ইহা একবার সেবন করাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে 
প্রলাপ নিবৃত্ত না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করাইবে ; কিন্তু প্রলাপ 

বন্ধ হইলে আর সেবন করধইবে না। অবস্থাভেদে অর্ধ বটা বা সিকি বটী 

প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান_-জল । 

প্রলাপনিবর্তক | আফিং /* আনা, কপূৃরি 1/* পাঁচ আনা; জল সহ মর্দন করিবে। 

ব্টীং রতি। 

জ্বরে-_দাহ-চিকিৎসা। 

দাহমপ্রী | জরকালে পিভ্ের প্রকোপ বশতঃ অসহা দাহ উপস্থিত 
হইলে, এই ওবধ রোগীকে সেবন করাইবে । সন্নিপাতজ্রেও অত্যধিক দাহ 
থাকিলে, রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, অবস্থাভেদে এই »উষধে 



২৬ আয়ুর্বরবদ-শিক্ষা। | 

কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ; রোগীর অধিক দাস্ত হইলে বিবেচনা পূর্বক এই ওঁধধ সেবন 
করাইবে অথবা ওঁধধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে । ইহ দ্বিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে 

২।১ বার করলাপত্রের রস ও মধু অন্ুপানে সেবনের ব্যবস্থা । 

দাহ্মপ্জরী | রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, রক্তচন্দন ৩ তোলা, ইন্দ্রধব ৪ তোলা, 

কটুকী ৫ তোলা; এই সমস্ত ওষধ মিশ্রিত করিয়া করলাপাতায় রসে মর্দন করিবে। 

বটী৬ রতি। 

দ্রাহীস্তকলৌহ । পিত্তপ্রধান জরে অসহা দাহ উপস্থিত হইলে, এই 

ওষধ রোগীকে দ্রিবসে ২৩ বার সেবন করাইবে, যে সমস্ত জরে পিত্ত বা 

বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জবরকালে যে সকল রোগীর বমন, পাঁতলা- 
দাস্ত, অন্ধকারবৎ দর্শন ও মৃচ্ছা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে 
এই ওঁধধ সেবন করাইবে ; কিন্তু জ্বরে শ্রেম্ষা প্রবল থাকিলে, ইহা রোগীকে 

প্রদান করিবে না ; অন্ুপান_ ইন্দ্রষধবভিজান জল। 

দাহাস্তকলৌহ। রক্তচন্দন ১ তোলা, ৰদরীবীজের শাস ১ তোলা, ভূঙ্গরাজ ১ ভোলা, 

ইক্ষচিনি ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা ও ইন্দ্রষব ২ তোলা; এই সমস্ত উষধের চূর্ণ ভূঙ্গাজরসে 
মর্দন করিবে । বটা৩রতি। 

দাহহরলেপ। পিশ্তপ্রধান বা বাতপিত জ্বরে রোগীর প্রবল দাহ 
থাকিলে, এই প্রলেপ যথাবিধি প্রস্তত করিয়া তাহার গাত্রে লেপন কনিবে, 

ইহ! দ্বার! দাহ তৎ্কালেই দুরীতভৃত হয় বটে? কিন্তু জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে 
ইহা গাত্রে লেপন না করিয়া সমস্ত গাত্রে বিন্দুবৎ ছড়াইয়। দিবে ; যেহেতু 
শীতল জলীয়দ্রব্য শরীরে শুষ্ক হইলে, জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবন]। 

দাহহরলেপ। প্রিয়ঙু, লোধ, বেণার মুল, বালাঃ নাগকেশরের রেধু, তেজপাতা, কৈবর্ত- 
মুখা ; এই সফল ভ্রব্য সযভাগে লইয়া শ্বেতচন্দনের কাথে মর্দন করিবে ; পরে এ ক্কাথের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে লেপন বা! বিষ্ধু বিন্টু আকায়ে সেচন করিবে । 

জ্বরে__-পিপাসা-চিকিৎস!। 

ষড়ঙ্গপানীয় । জ্বরকালে রোগীর প্রায়শঃ পুনঃ পুনঃ পিপাসা হয়, 

পিপীসা উপস্থিত হইবামাত্র, তখনই রোগীকে এই জল পান করিতে 



জ্বর-চিকিৎস|। ২১ 

দিবে, এই জল দিবসে প্রস্তত হইলে দিবসেই সেবন করাইবে ; কিন্তু রাত্রে 
আবশ্তক হইলে পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দ্দিবে। ইহা সেবনে পিপাসা ও জ্বর 

উভয়ই নষ্ট হয়। এই পানীয় তৃষ্ণা রোগে বা অন্ান্ত রোগের উপসর্গীভূত 
পিপাসায়ও প্রয়োগ করা যায়। 

বড়ঙপানীয় | মূখা, ক্ষেতপাঁপড়া, দেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও প্১ঠ, এই সমস্ত ভ্রব্য 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ পূর্বক /8 মের জলে পিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে 

নামাইবে, অনস্তর এই জল পরিষ্কার বছ্ধখণ্ড দ্বার! ছাকিয়ু! শীতল হইলে অল্প মাত্রায় রোগীকে 

পান করিতে দিবে । 

ফাঁহরযোগ । নিয়লিখিত ওষধ পিপাসার সময় রোগীর মুখে অল্প 

অল্প পরিমাণ প্রদান করিবে, পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে সময় এই 
ওষধ রোগীর মুখে পুনঃপুনঃ প্রদান করিলে পিপাস ক্রমশঃ হাস পায়। 

তৃষ্ণাহরযোগ | খৈচুর্ণ করিয়া উফ্জলে গুলিয়া অবলেহবৎ প্রস্ত্ৎ করিবে এবং মধুর 
সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর মুখে প্রদান করিবে। (১) 

তৃষ্কাহরযোগ। কিসমিস্* রক্তচন্দন, খর্ছবর ও বেণার মূল; এই সকলঙ্রব্য সযভাগে 

মিলিত ৪ তোলা পন্ধিমাণে লইয়া ১৬ তোলা অত্যুষ্চজলে ভিজাইরা রাখিবে ; পর দিম 
এ গল ছাকিয়া লইয়া! তাহাতে মধু ১ ভোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসার সময় ফ্লোগীকে সেবন 
করিতে দ্িবে। (২) - 

তৃষ্ণীহরযোগ | ধনে ২ তোলা কুট্টিত কারয়া উহাকে ৮ তোলা অত্যঞ্জজলে ভিজাইবে, 
পরদিবস ছাকিষা উহাতে ইক্ষৃচিনি ॥* তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসা কালে রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে ; অতি শীঘ্র এই গুষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, উ্জলে ভিজাইবার 
৩ ঘণ্টা পরে চিনি মিশ্রিত করিয়া এ জল পান করিতে দিবে । (৩) 

স্বরে কাস-চিকিৎস|। 

র। জ্বরে কাসের বেগ উপস্থিত হইলে,রোগীর অত্যন্ত ক্লেশ 
হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ এই ওঁধধ আদার রস ও মধূসহ সেবন করিতে 

দিবে । জবরকালে যাহাদের কাস তরলাবস্থায় বা অল্প পরিমাণে নিঃস্ত হয়, 

তাহাদিগের পক্ষে এই ওষধ প্রয়োজ্য। সন্গিতপাতজরে বা সাধারণতঃ" কাস- 
রোগেও ইহা রোগীকে সেবন করাঁন যায়। জ্ববে কাঁস ও মাথায় বেদনা 
থাকিলে, এই ওঁধধ সমধিক উপকারী । দিবসে ২1৩ বার ও রাত্রে ২১ বার 
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সেবন করাইবে । অনুপান-_বাঁবুইতুলসীর পাতার রস ও সৈদ্ববলবণ অথব! 
বাসক পাতার রস ও মধু। 

কাসকুঠার। হিঙ্গুল ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক 
১তোল! ও সোহাগারখৈ ১ তোলা; «ই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে। 

বটী২রতি। ূ 

চক্দ্রাযৃতরস | জ্বরে কাসের নিরম্তর বেগ থাকলে এবং কাস কিঞ্চিৎ 

শু হওয়ায় যথারীতি নিঃসৃত না হইলে এই ওঁষধ রোগীকে সেব্ন করিতে 
দিবে। কফজ্বরে, বাতগ্রেম্ম অরে বা পিতশ্নেম্স জরে যে কোন অবস্থায় কালের 

বেগ দৃষ্ট হইলে, ইহা। রোগীকে সেবন করান যায়। দ্দিবসে ২৩ বার ও রাত্রে 
২।১ বার সেব্য। অন্ুপান- পানের রস ও মধু। কাস শুষ্ক হইলে, বাবুইতুলসী 
পাতার রস ও সৈষ্ধবলবণ, পুরাতন কাসে বাঁসকপাতার রস ও মধু। 

চন্দ্রাম়তরস। রূস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, সোহাগার থৈ ৮ তোলা, 
মরিচ ৫ তোলা, শ্তঠ ১ তোন!, পিপুল ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ; তোল, 

বেড়া ১ তোলা, চই ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, জীর! ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, 

এই সমস্ত ভ্রব্য মিশ্রিত করিয়! ছাগীহুপ্ধে মর্দন করিবে! বটী ৫রতি। 

কাপান্তকরন। জ্বরকালে বা অন্তান্ত রোগে কাসের অন্ন বেগ দুষ্ট 

হইলে? বিশেষতঃ কফক্রে রোগীকে এই ওুঁধধ দ্দিবসে ২1১ বাঁর ও রাত্রে ২১ 
বার সেবন করিতে দিবে । অন্পান-_ আদার রস ও মধু । 

কাসাস্তকরস। রস, পন্ধক, বিষ, শালপাঁণি ও ধনে; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ এবং 

সমস্ত বধের সমান মন্লিচ চূর্ণ যিশ্রিত করিয়া! জলে মর্দান করিবে। বটি ২রতি। 

জ্বরে- সর্ববাঙ্গগত শৃল-চিকিৎসা | 

বাতগঞ্াঙ্কুশ | জরকালে রোগীর মস্তকে বিশেষতঃ গাত্রে ও শরীরের 

সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনার আতিশয্য দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ সেবন করাইবে। 
ইহ! সেবনে জ্বর ও গাত্রবেদন! এই উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। রোগের অবস্থা 
দৃষ্টি কিয়! দ্বিবসে ২৩ বার ও রাত্রে ২া১ বার সেবন করাইবে ; অন্ুপান-- 



জ্বর-চিকিৎসা । ২৩ 

কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ । যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি ও 

মাথায় ভার থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। 

বাতগজান্কুশ ৷ রসসিন্দুর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাকডাশৃী, 

বম, শ্বঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারিছাল ও সোহাগারথৈ ; এই সকল সমভাগে লইয়া মুণ্তী 

ও নিসিন্দাপত্র রসে যথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ২রতি। 

রামবাণরস। অগনিমান্দ্য প্রযুক্ত জর উপস্থিত হইলে অথবা জর হই- 

বার পর বা! পূর্ব হইতে পেটফীপা, অন্ত্োদগার বা ছুই একবার পাতলা দাস্ত 
ও উদরে গুড় গুড় শব ইত্যার্দি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীর গান্রবেদন। প্রায়শঃ 

দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল অবস্থায় গাত্রবেদন! ও অজীর্ণ নিবারণের 

জন্য রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে ; অগ্রিমান্ধ্য বিহীন গাত্রবেদনায়ও 

ইহা উপকারী | অবস্থাবিশেষে দিবসে ২1৩ বার ও বাত্রে ২১ বার প্রয়োজ্য । 

অন্ুপান-__-অক্লোদগার, পেটফাপ ও পাতলা দাস্ত থাকিলে, জীরাচুর্ণ ও মধু; 

কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রবেদনায় আদার রস ও মধু; কেবলমাত্র দীস্ত থাকিলে, 
গল বামুখার রস ও মধু। 

রামবাপরস | রস ১ তোল, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১তোলা, লবঙ্গ ১ ভোলা, রিচ 

৮ ভোল! ও জাতীফল ॥* তোল! ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া কীচ! ক্েঁতুলের রসে মর্দন 
. করিবে। টাও রতি। 

রসোনাদিকাথ । বিবিধ শীতক্রিয়া বশতঃ বক্ষংস্থলের বাম বা 
দক্ষিণপার্খে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে অথবা গ্রীবাদিসন্ধিস্থলে অসহ বেদনা অনুভূত 
হইলে এবং তৎসঙ্গে জর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন কবাইবে। 
ইহা! আমবাতের উৎকৃষ্ট উষধ। জ্বরে সপ্তাহমধ্যে এই কাথ সেবনে কোনও 
প্রতিবন্ধকতা নাই; যেহেতু ইহা আমবাত নিবারক ; রোগের প্রবলতা দৃষট 
হইলে প্রাতে ও রাত্রে ২ বার এই কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে । 

রসোনাদিকাথ। রসোন, নিসিন্দাপাতা ও শুঠ; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ (ভোলা 
লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশ্পষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। 

বালুকান্বেদ। বাতশ্নেক্মঅরে রোগীর সর্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে অহ 
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বেদন। হইলে, ম্মেদ প্রদান বর্তব্য। ম্বেদ প্রয়ৌগঘ্বারা। শরীরের বেদনা, 
স্তবূতা ও ভারবোধ ইত্যাদি প্রশমিত হয়| 

বালুকাস্বেদ। একটী মৃত্তিকাপাত্রে বালুকা রাধিরা তীক্ষ অগ্নির উত্তাপে ভাজিতে 

থাকিবে; এ বালুক! যখন ঈষৎ রক্তাভ হটবে, তখন ভাজা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অন্তর 

 বানুকায় কাজি এমন ভাবে সেচন করিবে, যেন বালুকার উত্তাপে এ কাজি শুকাইয়া যায়। 

পরে এ উষ্ণ বালুকা একখানা ন্াকড়ায় বান্ধিয়া স্মেদ প্রদ'ঘ করিবে ; বক্ষস্থেল ব্যতীত 

রোগীর হম্তপদাদি সন্ধিস্থান্েই সমণ্ধক শ্বেদ প্রদান কর্তব্য; পুনঃপুনঃ বেদ প্রদান দ্বারা 

রোগীর খর্দদ হইলে স্বেদ প্রয়োগ বন্ধ রাখিবে, কিন্তু এই হপ্ধ নির্গম রোগের প্রবলত! ৰশতঃ 

অনেকবার ম্বেদ প্রদানের পন্নই দু হয়, ক্রমশঃ ২৩ ঘণ্টী। শ্বেদ প্রয়োগ করিবে, বাতঙ্লেম্সার 

অত্যধিক প্রবলতা দৃষ্ট হইণ্, আরও অধিক সময় স্বেদ প্রয়োগ করা বিধেয়। সাধারণতঃ 

দিবসে ও রাত্রে দুইবার স্বেদ প্রয়োগ কর্তব্য । | 

জ্বরে_ শিরঃশুল-চিকিৎসা । 

লক্ষমীবিলাস । জরকালে মাথায় অসহা বেদনা উপস্থিত হইলে, 
রোগীকে এই গুঁধধ লেবন করাইবে ; শিরঃশুল এবং গাত্রবেদনায় ইহা অত্যন্ত 
উপকারী । জ্বরারস্ত সময় ব্যতীত অন্য সময় মাথায় অসহ্য বেদনা হইলে 
তাহাঁও এই ওঁধধ সেবনে বিনষ্ট হয়। দ্রিবসে২।৩ বার ও বাত্রে২।১ বার সেব্য। 
অন্ুপান-_ নিসিন্দাপাত1 ও পালিধাপাণ্তার রস এবং মধু। কোষ্ঠগুদ্ধি না 

থাকিলে আদা এবং পানের রস ও মধু। 

লক্ষীধিলাদ | লৌহ, অভ্র, বিষ, মুখা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচঃ 

ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, পিদ্ধিবীজ ও পিপুলমুল ; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং 

গোল্ষুর ২ তোলা; একত্র মিলিত করিয়া ধুতৃরা পাতার রসে মর্দন করিবে । ব্টী২রতি। 

স্বল্ললন্মবীবিলাস | জ্বরকালে ব! অন্টান্ত যে কোন রোগে বা অবস্থায় 

শিরোবেদন! হইলে, রোগীকে এই গুঁধধ সেবন করাইবে ; যাহাদের শরীর 

কুশ এবং বিবিধ রোগে জর্জরিত ও বাম়ুপ্রধান, তাহাদের জ্বর হইলে বা 

জরারস্তের পুর্ব হইতে মাথায় অসহা বেদন। প্রকাশ পাইলে, ইহ! দিবসে 
২৩ বার সেবন করিতে দিবে । এই উষধ চন্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তিক্কগত 
বিবিধ কফ জনিত রোগে উপকারী । অন্পান-কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে পানের 

রস“ মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রূস ও মধু। 
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স্বল্প লক্ষ্মীবিলীস | অভ্র ৮ তোল! এবং রস, গন্ধক, কপূর, জাতীফল জয়িত্রী, বৃদ্ধাদাববক- 

বীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূষিকুম্মাণড, শতমূলী. গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুরবীঞ্জ ও 

হিজলবীঞ্জ, এই সমস্ত দ্রবোয় প্রত্যেকের চর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পানের রসে 

মর্দন করিবে । বটী৩রতি। 

জ্বরে-_অরুচি-চিকিৎসা । 

হৃধানিধিরস | জরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্য সেবনে 

অনিচ্ছা ₹ইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও সর্ধশরীরে বেদনা থাকিলে, 

রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে। প্রাতে ১ বার সেব্য ; অন্ুপান-_ শু ঠচুর্ণ 

ওইন্ষু গুড়। 

হধানিধিরস | রস ১ তোল! ও গন্ধক ১ তোলা ; একত্র কজ্জলী করিয়া উহাকে দস্তী- 

ক্কাথ, জন্থীররস আদার রদ এবং ছোলঙ্জলেবুর রদ ও ছোলঙ্গমজ্জার রসদ্বারা ক্রযান্বয় এক- 

বার করিয়া ভাবনা দিবে, এনস্তর উহার সহিত সোহাগার খৈ২ তোলা, লবঙ্গচর্ণ ৫ তোলা 

ও বিষ |* আনা নশ্রিত করিবে | বটী ৫রুতি| 

আমলাগ্যযোগ | জ্বরকালে রোগীর অরুচি জন্মিলেঃ এই ওষধ মুখে 

ধারণ করিতে দিবে; ক্রমান্বয় দিবসে ২৩ বার মুখে ধারণ করিলে রুচি হয়। 
ওষধ গলাধঃকরণ করিবে না; উষ্ণ জলসহ কিছুকাল মুখে রাখিয়া পরে 
কুল্কুচা করিবে। 

আমলাদ্যযোগ : আমলা, [কিস্মিস্ ও ইক্ষুচিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। 

দাড়িমাদি চুর্ণ। জরে অরুচি থাকিলে অথবা অরুচির সহিত জবর, 

অগ্নিমান্দ্য, পীনস ( নাসাত্রাব ) ও কাস থাকিলে, রোগীকে এই ওধধ দিবসে 

২।৩ বার সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান- _ঈষদুঞ্ জল । 
দাঁড়িমাদি চূর্ণ। দাড়িমের খোসা ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, শুঠ ১ তোলা, মরিচ 

১ তোলা, পিপুল ১ তোল! এবং দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও তেজপন্ত্র; ইহাদের প্রতে)কে 

1/৮ রতি মিশ্রিত কিবে। মাত্র। চারি আনা। 

মন্নিপাতভ্ুর-চিকিৎস। | 

ভ্রয়োদশসম্িপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ । ক্ষণকাল দাহ এবং পর- 
ক্ষণেই শীতবৌধ, অস্থি, সন্ধিস্থান ও,মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল নির্ম। 
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চক্ষুত্ব য়ের রক্তিমা ও ঘোলাটে বর্ণ, চক্ষুদ্বয়ের কোটরে প্রবেশ, কর্পে বিবিধ- 
শব্দ শ্রবণ ও বেদন! বোধ, কণ্ঠের অভ্যন্তর ধান্যের শয়াদ্ধারা আব্ৃতবৎ বোধ, 
তন্্রা, যৃচ্ছা, অসন্বন্ধ বাক্য-প্রয়োগ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ 

রুষ্বর্ণ ও গোজিহ্বাবৎ খরম্পর্শ, সর্বশরীরের শিথিলতা, রক্তের সহিত 

পিত্বের অল্প উদগীরণ বা কফের সহিত পিত্ত-নিঃসরণ, মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালন, 

পিপাসা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অনেক সময় পরে অল্প মলমৃত্রত্যাগ- 

গাত্র হইতে অন্ন পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গযন, শরীরের নাতিকুশতা অর্থাৎ শরীর সুস্থ 

দেহবৎ প্রতীয়মান, সর্বদ। অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ, শরীরে কুষ্ণ ও রক্তাভ মওলা- 

কার কোঠ উৎপত্তি ( বোলতাদ্টস্থানবৎ উন্নত ), অতি অল্প বাক্য প্রয়োগ, মুখ 

ও নাসিক প্রভৃতি স্থানে ফোষ্কার ন্যায় উদগম, উদরে ভার বোধ এবং অনেক 

দিন পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিপাক অর্থাৎ সমতা, এই সমস্ত সন্নিপাত- 

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ এই সমস্ত লক্ষণ ব্রয়োদশবিধ সন্িপাতের লক্ষণ 
সমূহের অন্তর্গত । যথা রক্তের সহিত পিত্ত নিঃসরণ পাকল সন্গিপাতের 

লক্ষণান্তর্গত। গাত্রে মগ্ডুলাকার কোঠের উৎপত্তি, ভত্নু সন্গিপাতের লক্ষণাত্ত- 
গত। জিহ্বা খরম্পর্শ, কর্কটক সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত ইত্যাদি । 

বায়ু, পিত্ত ও কফের হাস, মধ্যাবস্থা এবং বৃদ্ধি অন্ুসারে- 

ত্রয়োদশ সন্গিপাতের নাম ও বিশেষ লক্ষণ | 

বিস্ফষীরক বা বাতোন্বন সন্গিপাতের লক্ষণ | শ্বাস, কাস, ভ্রম, 
ুচ্ছাঃ প্রলাপ, মোহ, কম্প, পাশ্বশূল, হাইউঠা ও মুখে কষায় রস বোধ, এই 
সমস্ত বিস্ষা্রক অর্থাৎ বাতোন্বনসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১) 

আশুকারী বা পিভোন্বনসন্গিপাতের লক্ষণ । অতিসার, ভ্রম, 
ূঙ্ছা, মুখে ফোক্কাবৎ উখিত হওয়া, গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দুর উদগম ও অত্যন্ত দাহ 
এই সমস্ত আশুকারী বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ । (২) 

কম্পন। বা কফোন্বনসন্নিপাতের লক্ষণ | দেহের জড়তা, গদৃগদ্ 

বাক্য অর্থাৎ অস্পষ্টবাক্য প্রয়োগ, বাক্রিতে নিদ্রাধিক্য, চক্ষু্বয়ের স্তব্ধতা। ও 
মুখের মধুরাম্বাদ; এই সমস্ত কম্পনা বা কফএাধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৩) 
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বন্রু বা বাতপিত্ৰোন্বনসন্িপাতের লক্ষণ | মত্ততা, তৃষ্ণা, মুখের 

শুষ্কতা, চক্ষুর নিমীলনভাব, আধ্ান, অরুচি, তন্দ্রা, শ্বীস কাস, ভ্রম ও 

শ্রান্তিবোধ ; এই সমস্ত বক্র বা বাতপিত্ত প্রধান সন্নিপাতজ্রের লক্ষণ । (৪) 

শীঘ্রকারী বা বাতশ্রেক্োন্বনসন্নিপাতের লক্ষণ | শীতপ্রধানজ্বর, 

ুচ্ছা, হাচি, পিপাসা, পার্ববেদনা, শূল. ঘর্াভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস; এই সমস্ত 

শীস্বকারী বা বাতগ্নেন্স গ্রাধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ । (৫) 

ভল্লু বা পিত্তশ্লেক্মোন্থনসন্িপাতের লক্ষণ । শরীরের অভ্যন্তরে 
দাহ ও বহির্ভাগে শীতবোধ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, দক্ষিণপার্খে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে ও 

গলায় বেদনা, অতি কষ্টে কফপিত্ব উদগারণ, গাত্রে মগুলাকার কোঠের 

উৎপত্তি, পাতলাদাস্ত, শ্বাস, হিককা ও চক্ষুপ্ধয়ের নিমীলন ভাব, এই সমস্ত 

ভন্থু বাঁ পিত্তশ্নেম্সপ্রধান সন্িপাতজ্ববের লক্ষণ। (৬) 

কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেক্সোন্বনসন্নিপাতের লক্ষণ । 
রোগীর সব্ধদ। হাইব উদ্রেক, শরীরের স্তবন্ধত। ও চক্ষুদ্বয়ের স্পন্দহীনতা, 

এ₹ সমস্ত কুটপালক বা বাণ; পিত্ত ও কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ ; এই 
সন্নিপাত মৃতুযপ্রদ। (৭) 

ংমোহ ব৷ প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ সম্গিপাতের লক্ষণ। 
বাতাঁধিক্য বশতঃ গান্র বদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও ঝিষ্টভ্তের প্রাধান্ত এবং 

পিত্তের মধ্যবিধ প্রকোপ বশতঃ দাহ, উষ্ণত| ও ধর্মের মধ্যাবস্থা এবং 
কফের অল্পপ্রকোপ বশতঃ শরীরে তারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাসি, 
সদ্দিবোধ ও কাসের অল্পতা; বিশেষতঃ প্রলাপ, পরিশ্রমবোধ, মোহ, 
কম্প, মৃচ্ছা, গ্লানি, ভ্রম এবং পক্ষাঘাত; এই সমস্ত সংমোহ অর্থাৎ প্রবৃদ্ধবামু, 
মধাপিত্ত ও হীনকফ সন্্রিপাতজ্ঞরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অতি তয়ানক | (৮) 

পাকল ব! মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ সম্গিপাতের লক্ষণ । 
বায়ুর মধ্যবিধ প্রকোপবশতঃ পূর্বোক্ত গাত্রবেদন। প্রভৃতির মধ্যাবস্থা। 

পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ বশতঃ দাহ ও তৃষ্ণ। প্রভৃতির প্রবলতা এবং কফের 

হীনতাবশতঃ শরীরের গুরুত্ব ও অশ্নিমান্দ্য প্রভৃতির অন্পতা ; বিশেষতঃ মোহ, 

প্রলাপ, মুচ্ছা। গ্রীবাদ্দেশে বেদন', শ্লিরঃপীড়া, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানীশ, 
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বক্ষ-স্থলে বেদনা, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গম, চক্ষুত্বয়ের 
স্পন্দন রাহিত্য ও রক্তিম এবং রোগীর জ্ঞানহীনতা ; এই সমস্ত পাকল বা 
মধ্যবাুঃ প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাত জরের লক্ষণ । এই সন্নিপাতে রোগীর 

৩ দ্বিবসে মৃত্যু হয়। (৯) 

ক্রুকচ ব! প্ররৃদ্ধবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ। 

পূর্বোক্ত গাত্র বেদনাদির প্রবলতা ; দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা এবং 
গাত্রগুরুত৷ ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, বিশেষতঃ প্রলাপ, শ্রমবোধ, মোহ, 
কল্প, মৃচ্ছা, গ্লানি, ভ্রম, শোষ এবং গ্রীবাদেশে বেদনা; এই সমস্ত ক্রকচ 
বা প্রব্দ্ধবায়ুং হীনপিত্ত ও মধ্যকফ সন্গিপাতজ্বরের লক্ষণ । (১০) 

যাম্য বা হীনবাত, প্ররৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ । 

পৃর্বোল্লিখিত গাত্রবেদনাদ্ির অল্পতা ; দাহ ও তৃষ্ণা প্রসৃতির প্রবলতা ? 
গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা; বিশেষতঃ হৃদয়ে দাহ, যকত): 

শ্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্ফুসের পকতা, রক্ত ও পুষ উদ্দ ও অধোগামী হইয়া নিঃসরণ 

এবং দন্ত সকলের শীর্ণত।) এই সমস্ত যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও 

মধ্যকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ । (১৯) 

কক্কটক বা মধ্যবাত, হীনপিত্ত ও প্ররুদ্ধকফ সম্গিপাতের লক্ষণ । 
পূর্বোক্ত গাত্র বেদনাদির মধ্যাবস্থা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রস্তুতির অল্পতা; গাত্র- 

গুরুতা ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতির প্রবলতা৷ ; বিশেষতঃ অত্যধিক অন্তর্দাহ, মুখ- 

মণ্ডলের রক্তাভা এবং কফ,বাঘু কর্তক আকৃষ্ট হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে এ কফের 

নির্গমনাতাব, পার্খদেশে বাণবিদ্ধবৎ বেদনা, হৃদয় উৎপার্টিতবৎ বোধ, চক্ষু- 

দ্বয়ের নিমীলতা? প্রতিদিন শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধিৎ জিহব। অঙ্গারবৎ দগ্ধ ও খর- 

স্পর্শব প্রতীয়মান, গলমধ্যে শুরা অর্থাৎ হুলদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, কপোতের 
শব্দের ন্যায় অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ; এই সমস্ত করটক বা মধ্যবাযু। 
হীনপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ । 

বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাঁতের লক্ষণ। 

পূর্বোক্ত গাত্রবেদনাদির অরতা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রতৃতির মধ্যাবস্থা, গাত্র- 

গুরুতা প্রভৃতির প্রবলতা, বিশেষতঃ অস্থিশূল) কটিদেশে বেদনার আধিক্য, অন্ত- 
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দাহ সর্বশরীরে বেদনা, ভ্রম, অত্যন্ত কষ্টবোধ, শিরঃপীড়া এবং বন্তিদেশে, 

গ্রীবায় ও হৃদয়ে বেদনা, বাক্যের জড়তা, নয়নের নিমীলনতা, শ্বাস, কাস, 

হিক্কা, দেহের জড়তা ও জ্ঞাননাশ, এই বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও 

প্রবৃদ্ধ কফ সন্ত্রিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য, কিন্তু এই সন্বি- 
পাতে কর্ণমূলে শোথ হইলে স্খসাধ্য। ( ১৩) 

ব্রয়োদশ সন্গিপাতস্তবরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর | 

শীতাঙ্গসন্নিপাতের লক্ষণ | গাত্রের অত্যন্ত শীতলতা, শ্বাস, কাস, 

হিকা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি বলহানি, অন্তর্পীহ, বমন, শরীরে বেদনা ও 

স্বরভঙ্গ ; এই সমস্ত শীতার্গসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ । এই সন্নিপাত অসাধা । (১) 

তন্সষিকসন্নিপাতের লক্ষণ। অত্যন্ত তন্দ্রা, প্রবল পিপাসা, অতিসার, 

প্রবল শ্বাসবেগ, কাস, গাত্রবেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, গলদেশে শোথ, 

নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, জিহবা! কষ্ণবর্ণ, ক্লাস্তিবোধ, শ্রবণশক্তির 

স্বাস ও দাহ, এই সমস্ত তন্বিক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত 
কষ্টসাধ্য । (২) 

প্রলাপকসন্নিপাতের লক্ষণ । ত্রিদোষের অত্যন্ত প্রকোপবশতঃএই 

সন্িপাঁতে সহসা অসংখ্য প্রলাপবাকা কথন, কম্প, বেদনা, শরীরে দাহ ও 

অজ্ঞানতা ;) এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। এই সব্নিপাত অসাধ্য । (৩) 

রক্তষীবী সন্নিপাতের লক্ষণ | রক্তবমন, শরীরে বক্তবর্ণ ব! কৃষ্ণব্ 

চক্রারুতি শোথ, চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, পিপাসা, অরুচি বমি শ্বাস, অতি- 

সার, ভ্রম, আত্মান, জ্ঞানলোপ, হিক্ক। ও অত্যন্ত গাত্রবেদনা; এই সমস্ত 

রক্তষ্ঠীবী সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ । এই সন্নিপাত অসাধ্য (৫) 

ভূগ্ননেত্র সন্গিপাতের লক্ষণ । নয়নের অতিশয় বক্রভাব, শ্বাস, কাস, 
তন্দ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, মক্ততা, কম্প, শ্রবণশভির হাস ও মোহ; এই সমস্ত 

ভূগ্ননেত্র সন্িপাতজ্বরের লক্ষণ । ইহা! অসাধ্য (৫) " 

অভিন্যাসসন্নিপাতের লক্ষণ । অত্যন্ত মোহ, চেষ্টাহীনতা, ইন্ড্রিয়া- 

দির বিকলতা প্রবল শ্বাস, বাকৃম্বক্তির হাঁস, দাহ, মুখের চিক্কণতা ( মুখে 
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তৈলযদ্দনবৎ ভাব ), মন্দান্দি ও বলক্ষয় ; এই সমস্ত অতিন্ঠাস সন্নিপাতজ্বরের 

লক্ষণ । এই সন্িপাত অসাধ্য । (৬) 

জিহ্বকসন্নিপাতের লক্ষণ । জিহ্ব। কণ্টকাবৃত বোধ, অনস্তর একে- 

বারে বাক্যরোধ, শ্রবণশক্তির হাস, বলক্ষয়। শ্বাস, কাস ও শরীরে অত্যন্ত 

উত্তাপ ; এই সমস্ত জিহবকসন্রিপাতের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য । (৭) 

সন্ধিগসন্িপাতের লক্ষণ | শরীরের সন্িস্থানে ফুলা ও বেদনা, মুখে 

কফলিপ্তত।, নিদ্রাহীনত1 ও কাস; এই সমস্ত সন্ধিগ সন্নিপাতজ্বব্রের লক্ষণ। 

ইহ কষ্টসাধ্য । (৮) 

অন্তকসন্নিপাতের লক্ষণ । সর্বদ! শিরঃকম্পন, কাস, শরীরের অসঙ্। 

বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, শরীরে অত্যন্ত তাপ, চিত্তের ব্যাকুলতা৷ ও 

প্রলাপ ; এই সমস্ত অন্তক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য । (৯) 

রূগ দাহসন্নিপাতের লক্ষণ । অসন্থ দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, 
প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ এবং মন্যা ( ঘাড়ে ), হস্থু ও কদেশে বেদন। ও 

শমবৌধ ; এই সমস্ত রূগ্দাহ সন্িপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা! অত্যন্ত কণ্ট- 

সাধ্য। (১০) 

চিত্রভ্রমসন্নিপাঁতের লক্ষণ | দোষের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নিরন্তর 

গান, নৃত্য, হাস্, প্রলাপবাক্য উচ্চারণ, বিকুততভাবে দ্রব্যাদি দর্শন ঘোহ- 

এবং শরীরে বেদন। ও দাহ, ভয়ে প্রার়শঃ উত্পীড়িততাব ; এই সমস্ত চিত্তন্বম- 

সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ! এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য । (৯৯) 

কর্ণিকসন্নিপাতেরলক্ষণ । কর্ণমূলে তীব্রশোথ ও বেদনা, ক্রোধ, 

বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, ঘন্ম, মোহ ও দাহ ; এই সমস্ত কর্ণিক সন্িপাতজ্বরের 

লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য । (১২) 

কগকুজসন্নিপাতের লক্ষণ । কণ্ঠদেশে ধান্তাদ্দির শুয় ( অগ্রভাগ) 

দ্বারা অবরুদ্ধবৎ বোধ, প্রব্ শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, শরীরে বেদনা, 

পিপাসা, হনুস্তস্ত, শিরঃপীড়া, মৌহ ও কম্প, এই সমস্ত কণকুক্জসন্নিপাতের 

লক্ষণ । এই সন্ন্িপাত কষ্টসাধ্য । ( ১৩) 
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সন্নিপাতস্বর-চিকিৎসাবিধি | 

সন্নিপাত অর্থাৎ বায়, পিত্ত ও কফের প্রকোপ বশতঃ মৃত্যুপ্রদ জবরবিকার 

উৎপন্ন হর, সুতরাং অতি সাবধানে তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে; 

অন্যান্ত জ্বরের উপদ্রব সকল কাল বিলম্বে উপস্থিত হইয়া অনেক স্থানে ওষধ 

বাভীতও নিরন্ত হ£; কিন্ত ভিদৌষ জনিত জ্বর দেহীকে আক্রমণ করিলে, 

তাহার উপদ্রব সকলও প্রবল বা সাধারণ ভাবে তৎসঙ্গে উপস্থিত হয়, এ 

সক্ল উপদ্রবের মধ্যে অনেকগুলি বলবৎ ও মুখ্যরোগে পরিণত হইয়। রোগীর 
জীবন নষ্ট করির। থাকে; কিন্তু সকল আশ জীবন নগ্টকারী উপদ্রব 

সমুহের নিবৃত্তি করিতে পারিলে, মূলরোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হইতে থাকে 

এবং রোগী রোগের ভোগকাল অস্ত সুস্থ হইতে পারে । ৭ম দিনে, ৯ম দিনে, 

১*ম দিনে, ১১শ দিনে, ১২শ দিনে, ও ১৪শ দিনে এঁজ্বর বিবিধ মারাত্মক 

উপদ্রব সন্থ বৃদ্ধি পাইয়। থাকে, অনেক স্থানে ১৮শ দিন এবং ২২ দিনেও বৃদ্ধি 

হইত দেখ। যায় । কতিপয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বর এ সকল দিনে বৃদ্ধি পাইয়। ক্রমশঃ 

হাস পায় এবং কতিপয় লক্ষণাক্রান্ত জর এ সকল দিনে রোগীর জীবন নষ্ট 

করিয়া থাকে, অতএব রোগীর যখন যে উপন্রব উপস্থিত দেখিবে, তখন 

তাহার নিরত্তি করিতে সমধিক চেষ্টা করিবে, এবং বলবান একটী উপদ্রব নষ্ট 

হইলে অন্য উপদ্রবের প্রতীকার করিবে । উদরাশ্রান, মলমৃত্রের রোধ, শ্বাস 
এবং হিন্ক! প্রসূতি উপদ্রব শীঘ্রই জীবন নাশক ; অতএব জীবন-নাশক 

উপদ্রব সকলের কাল বিলম্ব না করিয়া! তৎক্ষণাৎ প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে । 
সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইলে শ্বাস, কাস; হিক্কা, বমন, তৃষ্ণা, র্ছা। মত্ততা? 

অতিসার, মলমৃত্ররোধ, উদরাধ্যান, তন্দ্রা, প্রলাপ, আক্ষেপ, গাত্র কম্প, গাত্র- 
বেদনা, ঘর্শ, অরুচি ও জ্ঞানহীনতা৷ প্রস্ভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, এই সকল 
উপদ্রবের মধ্যে অনেকস্থানে একটী উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ হয়, যথা__ 
প্রবল বমন হইতে হিন্কাবেগ, ঘর্্ম ও শরীরের শীতলতা, হিক্কা হইতে শ্বাস, 
মলমৃত্রাদির বৌধ হইতে উদরাশ্নান, আবার এ উদরাস্মান নিবৃত্ত না হইলে, 
ক্রমশঃ শ্বাসবেগ উপস্থিত হয় । এই উদরাগ্ান এবং মলমূত্রের রোধ গুহা- 

দেশস্থিত অপান বামুর প্রকোপ বশতঃ হইয়৷ থাকে । নিরন্তর কাসের বেগ 
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ব1! কাসের বিকৃতি হইতে শ্বাস, ইত্যাদি উপদ্রবের উৎপত্তি হয়, একটি 

নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রব স্বয়ং হ্বাস পাইতে থাকে, এমতাবস্থায় যে সকল উপ- 

দ্রব অন্ত উপদ্রবের কারণ স্বরূপ, সেই সকল উপব্রবকেই প্রথমে নষ্ট করা 
কর্তব্য, সাধারণতঃ যাহাতে বানু অন্থুলোম হয়, অগ্নিবল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপায় ও 

কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ ওষধ সন্পিপাতজ্বরে প্রয়োগ করা কর্তব্য, কিন্তু বিরে- 
চক ওষধ দ্বার কোষ্ঠশুদ্ধি নিতান্ত গহিত। বক্ষঃস্লস্থিত শ্লেম্মা ষাহাতে শুষ্ক 

হইতে না পারে অর্থাৎ তরল ভাবে মুখ হইতে বা অধোগামী হইয়া নিঃসৃত হয় 

তাহার ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । সম্নিপাতরে মল ও মুত্র রোধ হওয়ায় সহসা 
উদ্ারাগ্রান বা! অকম্াৎ জ্ঞান শূন্যতা, মুচ্ছা৷ ও উন্মত্ততা৷ প্রভৃতি উপদ্রধ অনেক 

স্থানেই দৃষ্ট হয়, অনেকস্থানে রোগীর স্বাস ক্রিয়ার সময় সময় লোপ ও নাড়ীর 

গতির বিপর্যয়, শরীর শীতল ও জড়পদার্থবৎ ইত্যাদি লক্ষণ সকলও দেখিতে 

পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল অবস্থায় চিকিৎসক অধীর হইলে রোগীর 

অমঙ্গল হইতে পারে, স্থতরাং চিকিৎসক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক চিকিৎসা 
করিলে অনেক স্থানে নিরাশ রোগীও রোগমুক্ত হইতে পারে, সন্নিপাতজ্বরের 
উপন্রব নষ্ট করিতে না পারিলে কেবল জরের ওমধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ 

কোন উপকার হয় ন1। 

& সকল অবস্থার অনেক সময় রোগীর নিকট উপস্থিত থাকিয়। মনো- 

যোগ সহকারে বোগার বাহ লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পর্যালোচনা! করা 

উচিত এবং অর্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর উপদ্রব অনুসারে ওষধ সমূহ 
রোগীকে সেবন করিতে দেওয়। কর্তব্য, অনেকস্থানে চিকিৎসকের বিবেচনার 

অতাবে এবং অনেকস্থানে উপযুক্ত গষধের অভাবে রোগীর মৃত্যু হয়, উপন্রব 
সমুহের সম্যক বা আংশিক অবস্থা পর্যযালোচন। পূর্বক ওষধের ব্যবস্থা করিয়া 

রোগীকে সেবন করান কর্তব্য । উদরাগ্নান, সংজ্ঞাহীনতা', নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা।, 

শ্বীসবেগ ও হিমাঙ্গতা, অনেক সময় একই রোগীতে যুগপৎ দৃষ্ট হয়; ইহার 
কারণ উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের আঘতন বদ্ধিত হয়; এই জন্য কারণের 

উল্লেখ ন! করিয়া! কেবল চিকিৎসাবিষয়ক সামান্য উপদেশ এস্লে বর্ণিত হইল। 

সাধারণতঃ সন্নিপাতজরে প্রথমে কফনিবর্তক রুক্ষন্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া) 
পশ্চাৎ ঘায়ু ও পিত্ে্ প্রতিকার করিবে । কিন্তু বিকার উপস্থিত হইলে যে 

দোষ প্রধান দোঁখবে, তাহার চিকিৎসা করিবে । 
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উদবাগ্নানকালে যথোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ ও স্গিগ্ধ অথচ উষ্ণ শ্েদ প্রদান 
এব? থা নির্দিষ্ট ওঁষধধ সেরন করান কর্তব্য, তৎসঙ্গে যুত্রকারৰক বাহ্িক ও 
আত্যন্তবিক ওঁধধ প্রয়োগ করাও বিধেয়, এইবপ ক্রিয়া ঘ্বারা বিশেষ উপকার 
না হইলে, মলদ্বারে বন্তি ও বিবিধ বস্তিক্রিয়া করা কর্তব্য । 

সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইলে যাবৎ রোগী ওধধ সেন করিতে সক্ষম হয়, 
তাবতকাল কফনিবর্তক হৃহৎ কফকেতু বা প্রেম্বসুন্দর রস প্রভৃতি ওবধ সেবন 

করাইবে ঞ্রবং ওষধের ক্রিয়া দর্শন করিয়া বমনকারক ওষধ প্রয়োগ দ্বারা 

জ্ঞান উৎপাদন করিবে; কিন্তু বধ গলাধঃকরণ না হইলে, নস্য গ্রহণ 

করাইন্বী জ্ঞান উৎপাদন করা কর্তব্য, প্রথমে বমনযোগ্য রোগীকে 

বমনকারক উবধ প্রয়োগ করিবে, বমনদ্বারা সঞ্চিত শ্রেম্বা উদ্ধগামী হইয়া 

নিঃ% ৩ হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হয়, যাহার পক্ষে ওঁধধ সেবন অসম্ভব, তাহাকে 

নন্ত প্রয়োগ করিলে জ্ঞানসঞ্চার হর) তীক্ষবমন ও তীক্ষনস্ত বালক, বৃদ্ধ ও 

ক্ষীণরোনীকে প্রয়োগ করিবে ন।। 

বমন দ্বারা সঞ্চিত শ্লেম্মা উিত না হইলে, রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত কফ শু 

হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অতএব বমনক্রিয়ার পূর্বেই কফের তরব্ুলতা 
সম্পাদন করা কর্তব্য এবং বমন আরম্ভ হইলেও যে সমস্ত ওধধে শ্লেশ্বা 
তরল হয়,তাহা (শৃঙ্গ্যাদিচুর্ণ বা! ভার্গ্যাদি ক্বাথ প্রভৃতি ) সেবন করান কর্তব্য । 
বমনকালে শ্লেম্সা যত অধিক নিঃস্থত হয়, ততই রোগীর পক্ষে মঙ্গল। বমন- 

কারক ওঁধধ প্রদানকালে রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা! করিবে, যেহেতু শুষ্ককফে 
ওষধ প্রয়োগ দ্বারা! বিশেষ উপকার হয় না। বমন ও নস্ প্রয়োগের 

অযোগ্যব্যক্তির বক্ষঃস্থলে সিদ্ধার্থক প্রলেপ ও শ্রিরাবিদ্ধ করিয়া . স্ুচিকা- 
তরণ ইত্যাদি ওধধ প্রয়োগ করিবে। অল্পকালব্যাপী সামান্ মৃদ্ছায় তীক্ষু- 

ন্য বা বমনকারক ওষধ প্রদান করিবে না, কেবল সংজ্ঞাজনক মৃৃছবীর্যয 

নস্ত প্রয়োগ করিবে । রোগীর সংজ্ঞালাভ হইলে, যথোক্ত নিয়মে পুনরায় 
চিকিৎস। করিবে । | 

অন্যান্য উপভ্রব নষ্ট হইলে তৎসঙ্গে নাড়ীর বিশৃঙ্খলতাও দূরীভূত হয়; 
' তজ্জন্য পৃধক্ ওবধ প্রয়োগের আবস্তকতা হয় না, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা৷ সমন্ধে 

অনেক কারণ দৃষ্ট হয় ; বমনবেগ বা আঁধক তরলদাস্ত বশতঃ অনেক স্ময় 
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নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা এমন কি ম্পর্শবিহীনত পর্য্যস্ত হইয়! খাকে। বমন 

ও দাস্ত প্রশমিত হইলে অনেকক্ষণ পরে এ নাড়ী স্বস্থানে আগমন করে, 

বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্যার ঘটিলে বাহ লক্ষণ 

অনুসারে চিকিৎসা করিবে । যেহেতু নাঁড়ীর গতির সহিত বাহ লক্ষণের 

সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

সন্লিপাতজ্বরে বিবিধ কারণ বশতঃ প্রার়শঃ শ্বাদসব বেগ দৃষ্ট হয় এবং 
অনেক সময় ফুস্ফুস্স্থিত প্রেম্স। বিবিধ কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। 

শ্বাসের গতির বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করে, এ শ্লেম্সা ওধধাদির দ্বারা তরল 

হইয়া নিঃস্ত হইলে এবং ক্রমশঃ পরিপক হইলে, শ্বাস প্রশ্বীসের কষ্টের 

লাঘব হয় ; উদবাধ্নানজনিত শ্বাস, উদরাশ্বান নিবৃত্ত হইলে হ্রাস পায় । 

সন্রিপাতজ্ববরে রোগীর শরীর অনেক কারণে শীতল হয়, প্রবল বমন- 

বেগান্তে ও অবিশ্রান্ত ঘনম্ম হইবার পন শরীরস্থিত পিত্তের তাগ নিঃস্যত 

হওয়ার শরীর নাতল হহয়। পড়ে, বমন বেগ নিবৃস্ত হইলেও অনেক স্থানে 

অগ্নির দুর্বলতা বশতঃ শরীর যথোচিত উষ্ণ হয় না; তথন বলকারক উষ্ণ- 

বীধ্য বধ ( বৃহৎকন্ত,রীতৈরব, মকরধ্বজবটা এবং মৃতসঞ্ীবনীস্থুরা অভ্তাবে 
ব্রা্ডি ইত্যাদি ) এবং পথ্য (বিবিধ পক্ষী ও ছাগমাংসযুধাদি ) প্রয়োগ কর! 

বিধেয়, এ অবস্থায় স্থেদ প্রয়োগ কর্তব্য নহে; কিন্তু কফের প্রকোপ 

বশতঃ শরীরের শীতলতা লক্ষিত হইলে, উষ্ণম্বেদ প্রয়োগ এবং কফ- 

নিবর্তক অথচ দেহের উষ্ণতাকারক বৃহৎকম্ত,রীভৈরব, মুগনাতি, মৃত- 

সক্্ীবনী সুরা প্রস্ৃতি প্রয়োগ করিবে । এইরপ ক্রিয়াদ্বারা নাড়ীও প্রক্ৃতিস্থ 
হইয়৷ থাকে । 

সন্নিপাতজ্বরে অবস্থাভেদে ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দ্দিন। ১৪ দ্বিম, 

১৮ দিন বা ২২ দিন অতীত হইলে, আমরসের পরিপাক বা নিরাম- 

অবস্থা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জরের বেগ অপেক্ষাকৃত লঘু, ক্ষুধার উদ্রেক এবং 
উপন্্রবাদি হ্রাস হইয়া থাকে ; সেই সময় এ সমস্ত উষধ পরিবর্তন করিয়া 
নিরামজ্ঞরে নির্দিষ্ট ভিন্ন তিন্ন ওঁধধ এবং কাথাদি সেরনের ব্যবস্থা করিবে, 
এ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত ছুব্বল হইয়া পড়িলে বলকারক পধথ্যাদি 

( ম্াংসযুষ, মাংসার্ক ও মুগের যুষ প্রস্থতি ) অগ্সিবল অনুসারে প্রদান করা 
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কর্তব্য। যেহেতু শারীরিক বলই শরীরম্থ বাতাদি দোষ নষ্ট করিতে 

সক্ষম হয়; অতএব অত্যন্ত ছুব্বল রোগীকে সন্িপাতের সাম বা নিরাম 

অবস্তায় বলকারক পথ্য প্রদান করা নিতান্ত কর্তব্য। উপত্রবসমূহ এবং 

জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হইলে, বলকারক ওধধ (মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজ 

প্রভৃতি ) রোগীকে প্রদান করিবে ।, 

সন্নিপাতঙ্বরে উষধ স্কেবনের সময় নিরূপণ করা স্ুকঠিন, যেহেতু লক্ষণান্থু- 
সারে পৃথক পৃথক ওষধ এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর রোগের প্রবলাবস্থায় 

রোগীকে সেবন করাইতে হয়, উপদ্রবনাশক উধ সমূহ দোষের প্রকোপ 

কালে সেবন করান নিতান্ত কর্তব্য । বিষপ্রধান ওষধসকল অর্থাৎ ত্রির্দোষ 

নীহার ও স্চচিকাতরণ প্রভৃতি সেবন দ্বারা কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলে 

তাহা নিবারণার্থ উপযুক্ত পথ্যাদি ও আবশ্যকমত বিবিধ ওষধ রোগীকে 

সেবন করাইবে । 

সম্নিপাতজ্বরে-_ওষধ | 

চন্দ্রশেখররস | সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্নেম্সার আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ 

রোগীর দাহ, পিপাসা, গাত্রের স্তানবিশেষে মগুলাকার শোথ ( বোল্তাদষ্ট- 
স্বানবৎ উন্নত ) বা ঘর্শ এই সকল লক্ষণের কোন একটী প্রকাশ পাইলে, এই 
ওউষধ দ্রিনে ২।৩ বার ও রাত্রে*২।১ বার করলাপাতার রস ও মধু সহযোগে 
সেবন করাইবে, সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্রিমিদোষ বশতঃ সময় সময় বমন 

হইলে অথবা তন্দ্রা ও গলদেশে বেদন। ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, ইহ] আদার 

রস ও মধুসহযোগে দেবন করাইবে। এই ওঁষধ শিশু ও অতি বৃছ' ব্যক্তিকে 

প্রদান করিবে না। 

চন্ত্রশেখর রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা সোহাগার থৈ ১ তোলা, মরিচ ১ 

তোল! ও যনঃশিলা ৪ তালা; এই সকল একত্র জল দ্বারা ষর্দন করিয়া রোহিতমৎ্ন্তের 
পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিবে! বটী ২ রতি। 

ত্রিদ্দোষনীহাররস | সন্নিপাতজরে তন্ত্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, 
বক্ষঃস্থলে € পার্বদেশে বেদনা এবং উন্মাদবৎ ভাব ইত্যাদি উপগ্রব* দৃ্ট 
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হহীলে, এই ওষধ রোগীকে আদার রস সহযোগে সেবন করাইবে, কিন্তু বিবিধ 

রোগে কুশ, বৃদ্ধ, বালক ও গর্ভিণী স্ত্রীকে ইহা কখনও সেবন করাইবে ন]; 

বিশেষতঃ রোগীর বায়ু কর্তৃক কফ আবদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে সঞ্চিত থাকিলে 

অর্থাৎ কফ তরলভাবে নিঃস্থত না হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে, এই 
ওবধ প্রায়শঃ সেবন করাইবে না, সবল রোগীকে এ অবস্থায় ইহ! প্রয়োগ 

করিতে হইলে এবং আবশ্তক বোধ করিলে, এই ওঁষধ সেবনের পূর্বে ভাগ্্যাদি 

ক্কাথ বা! শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ প্রভৃতি ওষধ শ্লেম্মার সমতা করণার্থ সেবন করাইবে। 

বাতশ্রেক্মপ্রধান প্রবল বিকার হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে, আদার রস 

ও মধু অন্থুপানে এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে, ইহা! সন্রিপাত জ্বরে রোগীর 
নিদ্রার অভাব, মৃচ্ছা, কম্প, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গম, শিরঃপীভা, 

প্নীহ! ও যকৃতের বৃদ্ধি, হিন্ধা এবং বমন ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, সেবন 

করাইবে না, এই ওঁষধ সেবন করিলে প্রায়শঃ রোগীর বমন হইতে থাকে ; 

& বমিতে অল্প গ্লেম্মা নির্গত হইলে এবং বিশেষ উপকার না হইলে, ক্রমশঃ 

২।৩ বটী সেবন করাইবে | ইহা! দ্বারা সঞ্জতাত বমির বেগ নষ্ট করিতে অনেক 

সময় আবার অন্য ওষধ ও বিবিধ পথ্য সেবন করাইতে হয় । 

ভ্রিদোধনীহাররস। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া ধ 

কজ্জলী রক্চিতার রসে আট বার ভাবন! দিবে, পরে এ কজ্জলীর সহিত ৰিব আট 

তোলা মিশ্রিত করিয়া চিরত।র রসে মর্দন পুর্ববক রোহিতমৎস্তের পিত্তে সাত খার ভাবন। 

দিবে। বটা১ রতি। 

বৃহৎ ভ্রিদৌষনীহাররস । সন্লিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, 

জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্খদেশে বেদনা ও মততা ইত্যাদি উপসর্গ 

থাকিলে, এই ওষধ সেবন করাইবে ; ইহার প্রয়োগবিধি ত্রিদ্োষনীহারের 
ম্যায়; উপকারিত! ব্রিদোষনীহার অপেক্ষা অধিক) ইহ] অত্যন্ত উষ্ণবীর্যয ; 
বিশেষতঃ কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং সন্নিপাত জ্বরে গ্রীবাদেশে বেদনা, 
মাথায় ভার ও গদগদতাব প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ সমধিক ফলপ্রদ । 
অন্থপাঁন- আদাররস ও মধু। 

বৃহৎ জিদোষনীহাররস | রস ১ তোলা ও গন্ধক ৩ তোল! একত্র কজ্জলী করিবে, 
অন্তর রক্তচিতার রসে ৭ বার, আদাররসে ৭ বার ও নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার যথাক্রমে 
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ভাবনা দিবে, ভাবনা শেষ হইলে, উহার সহিত বিষ ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তোলা ও রসস্ম্ছির 

৮ তোলা মিশ্রিত করিবে ; সমস্ত ওঁষধ একত্র মর্দন করিয়া! রোক্তি মৎন্তের পিতে পুনরায় 

৭ বার ভাবনা দিবে । বটী ১ রতি। 

মৃত্যুঞ্জয়রস | সন্নিপাতজরে দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, চক্ষঘ্ব য়ের 

নিষীলন অর্থাৎ তন্দ্রাতাব, কাস”শ্রীরের বেদনা ও ভারবোধ, শিরোবেদন।, 

অগ্রিমান্দ্য, মত্ততা ( উন্নাদবৎভাব ) ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে 

এই ওধধ জাদাররস ও মধু সহযোগে সেবন করাইবে, মস্তকে ও গলায় বেদন। 
থাঁকিলে, নিসিন্দাপাতার রস ও মধু সহযোগে সেবন করিতে দিবে । বালক, 
বৃদ্ধ ও গর্ভি্ীদিগকে এই ওষধ সেবন করাইবে না। 

সৃত্যুপ্জয়রস | পারদ ১ তোলা, গন্ধন ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা,বিষ ৮ তোলা, 

ধুস্বববীজ ১৬ তোলা, শু ঠ ১1%৪ রতি, পিপুল ১০1৭৪ রতি ও মরিচ ১০৭ তি; এই 

সমণ্ত একন্ মর্দন করিয়! ধুতুরার মূলের রসে দর্দন করিবে । বটা ৩ রতি। 

শ্রীসন্গিপাত্ৃত্যুঞ্জয়রদ | সগ্নিপাতজরে রোগীর যৃচ্ছা, দেহের 

জড়ুত।, নিদ্রীধিক্য এবং পিপাস। ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ওঁষধ 
ভূক্গরাজ রসের সহিত সেবন করাইবে ; এবং ওষধ সেবন করাইয়া গরম 

কাপড় দ্বারা তাহ।র গাত্র আবৃত করিয। রখেবে, ইহ1 সেবনে রোগীর ঘর্মব 

হইলে এবং পুনঃপুনঃ যুচ্ছ। ও দাহ প্রকাশ পাইলে, জ্বর তিরোহিত হইয়াছে 
জানিবে। ইহা সেবনে অনেক্কের বমন হইতে দেখা যায়; অতএব সাবধানে 

সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিনীদিগকে ইহা কথনও সেবন 

করাইবে না। 

জীসম্িপাতমৃত্যুঞ্জয় রস। বিষ, রস; গন্ধক, যৎ্ক্তপিত্ত, মনুররপিত্ত, ছাগপিত, শৃকরপিত্, 

যহ্ষীপিত, হরিতাল, শু ঠ, পিপুল, মরিচ আলকুশীবীজ, আপাংমুল, রক্তচিতা ও শোধিত 

জয়পালৰীছ্গ, এই সকল জরব্য সমভাগে লইয়! ছাগীমুত্ডে মর্দন করিষে : বটী মাষকলাই 

প্রষাণ। ” 

কফকেতুরস | সন্নিপাত অরে কফের আধিক্য দৃষ্ট হইলে “অর্থাৎ 

' দেহের জড়তা, অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ, নিদ্রাধিক্য, শিরঃশূল ব। সর্দি ইত্যাদি 

উপসর্গ থাকিলে, ব্রোগীকে এই ,ওঁধধ আদার রস ও মধুসংযোগে দিবসে 
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২।৩বার সেবন করাইবে | এই ওঁষধ বালক, গর্ভিণী এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে 

কথনও সেবন কলাইবে না। 

কককেতুরস। ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

রসরাজেক্দ্র । সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রলাপ, শীতবোধ, মাথায় ও 

গলদেশে বেদনা, উতকাসি অর্থাৎ অল্প শ্লেষ্সা নিঃসরণ, পিপাসা, ঘর্ম, তন্দ্রা 

বাকাস; ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই উষধ দিবসে ২৩ বার তুলসী- 

পাতার ব্ূস সহযোগে সেবন করিতে দিবে, একটী সেবনে মস্তুক গরম ও 

দাহ উপস্থিত হইলে, তাহাকে সেই দিন এ ওষধ আর সেবন করাইবে নী; 
তখন রোগীর মাথায় জলপটা দিবে ও তাহাকে চিনির পানা সেবন করাঁইবে 

এবং দাহ ও জ্বর বিশ্বামাস্তে উপদ্রব সমূহ হাস হইলে, রোগীকে ক্রমশঃ 
শৈত্যক্রিয়া করাইবে, ওধধের ক্রিয়া! বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া কদাপি 

শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু বাভাদ্ির প্রকোপ সত্বে শৈত্যক্রিয়। 

করিলে রোগী মৃত্যুমুথে পতিত হইতে পারে । ওষধের ক্রিয় নাড়ী-পরীক্ষা 
দ্বারাও অনেকাংশে বুঝিতে পার। যায় । 

রসরাজেন্ত্র । রস, গন্ধক, তার, লৌহ, অন্র, সীসক, বঙ্গ, হরিতাঁল ও বিষ, এই সকল 

ইধধ প্রত্যেকে ৮ তোল! পরিমাণে লইয়! প্রথমে কাকযাচীর রসে, অনন্তর আদার রসে মর্দন 

করিবে, পরে রোহিতমৎস্ত পিত্ত, বরাহপিত্ত, যয়ুরপিন্ত, ছাগপিত্ত ও মহিস'পত্ত দ্বারা ক্রমান্থয় 

সাত সাতধার ভাবনা দিবে, অনস্তর শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন ভ্রব্য একত্র করিয়া 

ক্কাথ প্রস্তুত করতঃ সেই কাথে মর্দন করিয়া আদ'র রসে ১** বার ভাবনা দিবে। 

বটটী ১ রতি। 

সন্নিপাতবড়বানল রস । সন্লিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা, 

পার্খবেদনা, গলায় ও মাথায় ভারবোধ, ঘন্ম, তন্দ্রা এবং উতৎ্কাসি ইত্যাদি 

উপসর্গ থাকিলে, এই ওঁষধ অবস্থান্ুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, 

এই ওঁধধ বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অন্ুপান-_ 

আদার রস। 

সন্পিপাতবড়বানল রস। রস ৮ তোলা? গন্ছক ৬ তোলা, বিষ ৭ তোলা, হরিতাল 

৬ তোলা, দস্তীবীজ ৬ তোলা, সোহাগার থৈ « তোলা, ধুস্বরবীজ ৪ তোলা, শু ঠ৩ তোলা, 
গিপুল ৩ তোল এবং মরিচ ৩ (তালা, এই সমুদয় একত্র করিয়া রক্তচিঙার রসে মর্দ” 

করিবে । বটি ২ রতি। 
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শড়ুনাথ রস। সাল্লিপাতরে রোগীর অতিসার, রম, মৃচ্ছ। সর্বদা 
প্রলাপ, উন্মাদদবতভাব, পার্থ বেদনা, তন্দ্রা, অন্তর্দাহ এবং গাত্রবেদনা ইত্যাদি 

উপদ্রব থাকিলে, অথবা! জ্বরাতিপারে রোগীকে এই ওঁধধ সেবন করাইবে । 

একবটী সেবনে ওধধের ক্রিয়। প্রকাশ না পাইলে, আর একবটী সেবন করা ইবে, 
ইষধ সেবনান্তে কিছুক্ষণ পরে রোগীর ঈষৎ নিদ্রা হইলে অথবা মাথা গরম 
ও অসহ্া উদ্বেগ হইলে, উষধের ক্রিয়। প্রকাশ পাইয়াছে বুবিবে, তখন রোগীর 

মাথার জলপটী দিবে ।” জ্বরা তীসারে দাস্ত নিবৃত হইয়া উদরাশ্নান উপস্থিত 

হইলে, জ্বগ্ব উদরাগ্ান নিবারক যোগ প্রয়োগ করিবে; রোগের প্রকোপ 

কিঘদংশ হাদ হইলে, রোগীকে শৈত্য দ্রব্য সেবন করাইবে এবং রোগীর 

মাপায় তৈল মাধাইয়া৷ তাহাকে শ্লান করাইবে । শৈত্যক্রিয়া দ্বারা এই ওষধের 
গুণাঁধিক্য হয়, কিন্তু ওষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, শৈত্য দ্রব্যাদি প্রয়োগ 

করা কর্তব্য নহে। ইহা শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইখে না। 

অন্ুপান--আদার রস ও মধু। জ্বরাতিসারে জীরাচুর্ণ ও মধু। 

শণ্ডনাথরস। তোৌহ, অভ্র, তাত্র, হরিতাল, সোহাগার খে? হিগুল, ফিটকারা, মনঃশিল।, 

গোদস্ত হরিতাল ও বিষ; ইহাদের প্রতে।কে ১ তোলা এবং রস ১ তোলা, গন্ধক ১৪ তোলা, 

ও অিফেণ ১৪ তোল।, একত্র মর্দন করিয়া সিদ্ধির ক্কাথ, নিসিন্দপাতার রস, কনকধুস্তর 

রদ ও নিমপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভাবন। দিবে । বদী২রতি। 

অঘোরনৃসিংহরস | সন্নিপাত জরে রোগীর অজ্ঞানতা ও সময্ন সময় 

মুচ্ছ৷ এবং ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, এই 

ওষধের একবটী ডাবের জল সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা! অত্যন্ত তীব্র; 
রোগের সাধারণ অবস্থায় কখনও প্রয়োগ করিবে না, ওষধ সেবনান্তে নাড়ীর 
গতি ও বাহ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগীকে শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি ও 
মিশ্রীর পানা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে এবং মাথায় জলের ধারা 
দিতে থাকিবে, ইহার অন্যথা করিলে ষধই প্রাণনাশক হইবে । এই ওঁষধ 
বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও সুখী ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে নাঃ ইহা 
অতিসার বা জ্বরাতিসার জনিত বিকারে প্রয়োগ করা যায়। 

অঘোরনৃসিংহরস | তাস্ত্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা বঙ্গ ৩ তোলা, অভ ৪ তোলা, স্বর্ণ 

মাক্ষিক ১ তোলা, বস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মন:শিল! ১ তোলা, রঃ খিষ ৪ তোলা, 
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শু ঠ ১//২ রতি, পিপুল ১1/২ রতি, মরিচ ১1/২ রতি, কুচিলা! ২২ তোলা ও বিষ ৮৮ তোলা; 
এই সমস্ত জলে মর্দন করিয়া রোহিতমৎ্ন্ত পিত্ত, মহিষপিত্ত, মমুরপিভ, শৃকরপিত্ত এবং রক্ত- 
চিতার ক্কাথ ইহাদের প্রতোকের দ্বারা যথাক্রযে + বার ভাবনা দিবে । বটী সর্ষপ প্রমাণ। 

সুচিকাঁভরণরস ॥ সন্রিপাতজ্বরে রোগীর চৈতন্যলোপ, শ্বাসবামুর 

শীতলতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা বা গতিহীনতা এবং সর্ধ শরীর একে- 

বারে শীতল বোধ হইলে, যখন অন্ত কোন ওঁষধধে উ'কার পাওয়ার সম্ভাবনা 

থাকে না, তখন এই ওঁষধ ডাবের জলসহ সেবন করিতে দিবে ; অনস্থাবিশেষে 

তালের শাখার রস সহ ব্যবহৃত হইয়। থাকে, এক বটীতে উপকার না হইলে, 

পুনরায় আর এক বটী সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাবৎ নাসারন্ষে,র বায়ু 

উষ্ণভাবে প্রবাহিত ও নাড়ী উষ্ণবোধ না হইবে, তাবৎ আধ ঘণ্টা অন্তর 

এক এক বটী সেবন করাইবে । ওষধের ক্রির! প্রকাশ পাওয়] মাত্রই রোগার 

মাথায় তিলতৈল মর্দন করিয়। শীতল জলের ধার! প্রয়োগ করিতে থাকিবে ; 

যখন দেখিতে পাইবে যে চক্ষু রৃক্তবর্ণ হইয়। উঠিয়াছে, তখন শীতলজলের 

ধার। এবং প্রচুর শৈত্যত্রব্য প্রয়োগ না করিলে রোগীর জীবন নষ্ট হইতে 
পারে । শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই গুঁষধধ কথনও প্রদান করিবে না। 

অতিসারজনিত বিকারেও ইহা। ব্যবহৃত হয়। 

সথচিকাভরণরস | বিষ, রৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং 
হিঙগু ল সর্ববসমান, একত্র জলে মর্দন করিবে ; পরে রোহিতমৎন্তপিত্, শৃকরপিত্ত, মহ্ষপিত্ব, 
ছাগপিত্ত ও মযুরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ১ বার ভাবন| দিবে । বটী সর্ষপাকার। 

বৃহৎ সুচিকাভরণরস। সন্নিপাতজ্বরে ব্রিদোষের প্রকোপবশতঃ রোগীর 

সর্ধশরীর শীতল, জ্ঞানলোপ? নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, নাড়ীর স্বস্থান পরি- 
ত্যাগ ও মৃছুভাবে শীতল শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 
অথবা অতীসার বা বিহ্চিকারোগে এঁ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই উঁধধ 
সেবন করিতে দিবে। একবটা সেবনে স্থচিকাভরণের ন্যায় ক্রিয়। প্রকাশ না 
পাইলে, পুনরায় একবটী সেবন করাইবে, তাহাতেও ক্রিয়া প্রকাশ না হইলে, 
আর 'একবটা সেবন করাইবে, অন্ুপান-_ডাবের জল । উধধের ক্রিয়া 
প্রকাশ পাইবামাত্রই স্চিকাভরণের ন্যায় পথ্যাদি প্রদান করিবে। 

বুহৎ হৃচিকাভরণরস। রস, পন্ধক, সীসা, অভ্র, বিষ ও রুষ্ঝ সর্পবিষ। ইহাদের প্রত্যেকে 
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সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে; অনস্তর রোহিত মৎগ্তের গিত। বরাহপিত, মহিষ পিভ, 

ছাগপিত এবং ময়ুরপিত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বার ৭ বার ভবন! দিবে । বটা সর্ষপাকার। 

.. কম্তরীভৈরব | সব্রিপাতজ্ৰরে কফের বা বাছশ্লেক্সার প্রকোপবশতঃ 

বিবিধ উপন্রব, শরীরের জড়তা, তন্দ্রা, পার্শবেদনা, নিদ্রাধিক্য, সন্ধিস্থানে 

বেদনা, মুখে কফলিপ্ততা ও কাস” এই সমস্ত বিছ্যমান থাকিলে এবং সন্ধিগ 

সন্বিপাতে বা কম্পন সন্রিপাতে রোগীকে এই ওঁষধধ সেবন করাইবে। বাত- 

প্রে্মজ্বরেও «এই ওষধ কার্য্যকারী। অন্ুপান-আদার রস ও সৈন্ধবলবণ 

অথবা! রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু। 

কম্তরীভৈরব। প্রস্ততবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দুষ্টবা। 

_জ্বরকস্ত রীভৈরব | সন্লিপাতজরে রোগীর তন্্া, প্রলাপ, নিদ্রাধিক্য, 

পার্থবেদ না, মন্তকে তার বোধ; উতৎ্কাসি, দেহের জড়তা, মত্ততা, চক্ষুপ্বয়ের 

স্তব্ধতা ও মুখে মধুরাস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে অথবা কম্পন, শীপ্বকারী 
বা সন্ধিগসন্নিপাতে রোগীকে এই ওঁষধধ সেবন করাইবে। এই ওষধ 

বাতশ্লেম্মজ্রেও বিশেষ কার্য্যকারী। অন্ুপান--আদার রস ও মধু অথবা 
রুদ্রাক্ষবসা ও মধু । 

জ্বরকত্ত,রীভৈরব। প্রস্ততবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় রষ্্রব্য। 

আগরকস্তূরী | সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীরের ভিতরে ও বাহিরে 

অসন্থদাহ; প্রবলঘন্ম, পিপাসা, ,দক্ষিণ পার্খে অসহা বেদনা! এবং অন্ঠান্ত অঙ্গে 

বেদনা বোধ, মস্তকে তার বোধ, তন্দ্রা, মৃচ্ছা, দাস্ত বমন, জ্ঞানলোপ 

বা নাসিকার অগ্রভাগের শীতলত! প্রস্থতি নানাউপদর্গ থাকিলে অথবা ভন, 

আশ্তকারী, রক্তষ্ঠীবী, শীত্রকারী, বৈদারিক, সন্ধিগ ও রুগ্দাহ, এই সমস্ত 

সন্নিপাতে এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান-__দাহ প্রবল থাকিলে শ্বেত- 

চন্দন ঘসা, কুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনছুপ্ধ; বমন প্রবল থাকিলে শশার বীজ ও 
স্তনছুগ্ধ ;ঃ গাত্রবেদনা থাকিলে আদার রস ও মধু এবং উৎকাসি বা শ্বাস 

প্রবল থাকিলে শু'ঠ ও বামনহাটীর কাখ। | 
আগরকতত,রী। প্রস্ততবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। ছু 

আগর ক্তূরী (মতান্তরে )। সন্লিপাতজরে দেহের জড়তা, নিড্রা- 
ধিক্য, চক্ষুবয়ের স্তন্ধতা, পার্্ববেদ না, তুন্তরা, চক্ষুত্বয়ের স্পন্দন হীনতা, নাসিকার 

৬ 
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অগ্রভাগের শীতলতা, গলদেশে শোথ, জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতী, বাক্শক্তির হীনতা। 

ব৷ অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্ণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, শীপ্বকারী, কুট- 

পালক, তন্ত্িক ও অভিন্ঠাস সন্িপাতে রোগীকে এই ওষধ প্রয়োগ করিবে | 

এই ওঁধধ হীনকফ, হীনপিত্ত বা হীন বায়ু সন্নিপাতে প্রয়োগ কৰিবে না। 

ইহ! বাতগ্নেম্মজ্রেও বিশেষ উপকারী ।' অনুপান-_রুদ্রাক্ষ ঘসা! ও মধুং 

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ * শ্বাস প্রথল থাকিলে শু 

৫ ধামন হাঁটীর ক্াথ। 

আগরকন্ত-ন্্ী ( মতীন্তরে )| প্রস্ততবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় জষ্টবা | 

নি 

স্বর্ণক্ত রী । সন্গিপাতজ্বরে অসংখা প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ, মুঙ্ছাঃ ঘম্ম, 

গাত্রবেদনা ও অসম পার্থবেদনা, নিদ্রার অভাব, উদবাখ্নান, নাসিকার অগ্র- 

তাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দাহ, মত্ততা, কম্প, মোহ? সন্ধিস্থানে 

বেদনা ও ফুলা, চিত্তের ব্যাকুলভাঃ নিরন্তর গান, হাস্য বা হনুস্তস্তের লক্ষণ 

বি্ধমান থাকিলে অথবা শান্বকারী, সংমোহ, ক্রকচ, পাঁকল, গাতাঙ্গসনিপাভ। 
তন্থিক, প্রলাপক, ভূগ্রনেত্র, সন্ধিগ ও চিত্তভ্রমসন্নিপাতে রোগীকে এই ওঁষধ 

প্রয়োগ করিবে । অন্গপান-_আদার রস ও মধু বা শুঠ ও বামনহাটীর 

ককাথ। 

্বর্ণকন্ত,রী। স্বর্ণ, কন্ত,রী, রৌপা, অভ্র, প্রবাল, মৃক্তা, বংশপত্র, হরিতাল, শ্বর্ণমাক্ষিক, 
্ব্ণসিন্দুর, জক্বিত্রী, জাতীফল, কপু'র, দারুচিনি এলাইচ, লবঙ্গ ; এই সকল ভ্রব্য সঘভাগে 
গ্রহণ করিয়া জলে মর্দন করিবে । বটীরতি। " 

মৃগা্ককস্ত রী। সন্িপাতজ্বরে রোগার ুঙ্ছা, গরীব ও কটিদেশে 

বেদনা, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্ত নির্গঘ, অন্তর্দাহ, বাক্যের জড়তা, জ্ঞান- 

নাশ, পিপাসা, অরুচি, বমন, মোহ, অসহা দাহ ও শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ 

ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, কগ্দাহ, অস্তক, বক্তগীবী, 
তন্ত্রিক, বৈদারিক, যাম্য ও পাকল সন্নিপাতে রোগীকে এই ওষধ প্রয়োগ 
করিবে ; অন্ুপান-_রুদ্রাক্ষ ঘস1! ও স্তনহূপ্ধ বা শ্বেতচন্দন, শসার বীজ ও 

শনহুষ্ধ অথবা তালশাখার রস ও মধু । 

সবগাক্ষকম্ত,রী। কন্তরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, রসসিন্ছুর- 
২ তোলা, শ্বেতচন্দন ২ তোলা, বামনহাটী ২ তোলা, রসমাণিক্য ২ তোলা ও রুত্রাক্ষ 

২ তোলা; এই সমস্ত একঙ করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি। 
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সবগাঙ্ককস্ত,রী ( মতান্তরে )। সন্নিপাতজ্রে অতিসার, ত্জা, 

অত্যন্ত দাহ, ঙ্ছা অন্তদীহ, পিপাসা, ঘন্ম, চক্ষুদ্বয়ের স্পন্দহীনতা, মুখ ও 

নাসিকা হইতে রক্ত পুষাদি নির্গম, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, শরীরে 
চক্রারুতি শোথ, জ্ঞানশৃন্ততা, এবং হন্ু ও কদেশে বেদনার ভাব বিদ্যমান 

থাকিলে অথবা আসশুকারী, ভ্পু, পাকল, যাম্য, তন্ত্রিকঃ বৃক্তষ্ঠাবী ও রুগ্দাহ 

সন্নিপাতে রোগীকে এই*্ওষধ প্রয়োগ করিবে |, অন্ুপান_ বমন থাকিলে 

শ্বেতচন্দন ও স্তনদুগ্ধ, অন্ঠাগ্ত অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু। 

মুগাঙ্ককত্ত,রী (মতান্তরে )। কন্ত,রী ২ তোল।, লৌহ ২ তোলা; স্বর্ণ ১ তোলা, রুদ্রা্ 
১ঠোল! ৪ খেতচ্দন ১ তোলা ; এই সমস্ত একজ। করিয়া আদার রসে মর্দন করিবে। 

বটা২ রুতি| 

নবজ্বরেভকস্ত,রী । সন্লিপাতজরে রোগার দেহের জড়ত। নিদ্রাধিক্য, 

্তব্বাব, অন্তদাহ? পিপাঁস। মন্তকে ৩ গলদেশে বেদনা, বা বাক্যের জড়তা 

প্রভৃতি বগ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, তনু বা সন্ষিগ সন্নিপাতজ্রে 

রোগকে এই ওষধ সেবন করাইবে, কিন্তু সংমোহ, পাকল, যাম্য ও 

ক্রক্ সন্নিপাতে প্রয়োগ করিলে না। অন্ুগান আদার- রস ও মধু। 
দাহ ও পিপাস। প্রবল থাকিলে শ্বতচনাণঘস] ও স্তনভপ্গ। স্তব্দত| ও নিদ্র।- 

ধিক প্রস্থৃতি অবস্থায় তালশ।খার রস ও মধু। 

নবন্ঞর়েড কম্ত,বী। কন্ত,রী ১ তোলা, গণ ১ তোলা এবং আগর কা, রক্তচন্দন, বিষ, 

অভ্র, লৌহ, হরিতাল ও রুত্রাক্ষ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কপূর ৪ তোল! ও স্বর্ণসিন্দুর 

৪ তোলা ; এই সকল একত্র করিয়! সিদ্ধিপত্র ক্লাথে মর্দন করিবে। বটী ১ রতি। 

মহালক্ষমীবিলাস | সন্নিপাতজ্জরে রোগার দেহের জড়তা» গদগদ 

বাক্য ( অস্পষ্ট বাক্য ) কথন ব। বাকরোধ, নিদ্রাধিক্য, শীতজ্বর, প্রধল তন্দ্রা, 

এবং কটিদেশে, গ্রীবায়, পার্খদেশে, বক্ষঃস্থলে, মন্তকে, গলায় ও যাবতীয় 

সন্ধিস্থানে বেদন|, চক্ষুদ্বয়ের স্তব্ধতা, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্ধ উচ্চারণ, 

গলদেশে ফুলা, নাসিকাগ্রভাগের শীতলত।, শ্রবণশক্তির স্রাস, কাস, মুখ 
কফলিপ্তবৎ বোধ, কর্ণযূলে তীব্র শোথ ও কণুরোধ অথবা কণ্ঠদেশে ধান্শৃকা- 

রঙবৎ বোধ প্রসূতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, শীপ্রকাররী, ভ্ 

কুটপালক, কর্কটক, বৈদারিক, তান্ত্রিক, জিহ্বক, সন্ধিগ; কর্ণিক ও কণ্ঠকুন্জ 



8৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষ | 

সন্নিপাতে রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে। এই ওষধ বিবিধ কফরোঁগে 
ব্যবন্ৃত হয়। অন্পান_ আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু। 

মহালক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা, রস ২ তোল।, গন্ধক ২ তোলা? বঙ্গ ২ ভোল৷, রৌপ্য 

১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তার অদ্দীতোল।, কপূর ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা,জস্জিত্রী 

২ তোলা, বিস্তারক বীজ ২ তোলা, ধৃস্ত,রবীজ ২ তোল] ও স্বর্ণ |* তোলা; এই সকল জব্য 
একত্র করিয়া পানের রসে মর্দন করিবে । বটী২রতি। ॥ 

চতুভূর্জরস। সন্িপাতজ্ঞরে রোগীর মৃচ্ছা, গাত্রকম্প, ভ্রম, ্রান্তি 

বোধ, সর্ব হাই, পক্ষাঘাত ( অঙ্গবিশেষের স্পর্শবিহীনতা ), সর্বগাত্রে 
বিশেষতঃ পার্খে, শ্রীবায় ও সন্ধিস্থানে বেদনাধিক্য) শরীরের শীতলতা, 

সর্ধদ] প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ, জ্ঞানশুন্ঠতা, মত্তত1 অর্থাৎ উন্মাদবত্ভাঁব, 
বক্রতাবে পদার্থ দর্শন, সর্বদা শিরঃকম্পন বা! চিত্তের ব্যাকুলত! প্রভৃতি 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথব। বিস্ফারক, বক্র, কুটপালক, সংমোহ) ক্রকচ, 
শীতাঙ্গসন্লিপাত, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, অন্তক, চিত্তবিভ্রম ও কণ্ঠ- 

কুক্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে। এই ওঁষধ বায়ুজনিত 

বিবিধ বিকারে ও কফপ্রধান উন্মাদরোগে বিশেষ কার্যকারী । অন্থুপান- 
তালের শাখার রস ও মধু। 

চতুভূ'জরন। স্বর্ণ সিন্দুর ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মনঃশিল| ১ তোলা, কণ্ত,রী ১ ততালা। 

ও হরিতাল ১ তোৌল।; একত্র করিয়া ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে । ত্টা ২রতি। এই 

উঁধধ এরগুপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন 'রাখিতে হয়। 

ক্ত রীভূষণ | সন্িপাতজ্ঞরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্গদ বাক্য 

( অশ্পষ্টবাক্য) কথন, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, পার্খ ও কটিদেশে বেদনা এবং 

সঙ্ধিস্থানে ফুল! ও বেদনা! ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, 
কর্কটক, বৈদারিক, জিহ্বক, সন্ধিগ ও কণকুক্জ সন্িপাতে রোগীকে এই 

ওষধ প্রয়োগ করিবে; অন্কুপান-_রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনছ্প্ধ। কোষ্ঠকাঠিন্য 

থাকিলে আদাররস ও মধু; শ্বাসপ্রবল থাকিলে শুঠ ও বামনহাটীর মুলের 
কাথ এবং সৈম্ধবলবণ। 

কন্ত,রীভূষণ | রপসিন্দুর, অভ্র, সোহাগার বৈ, শু ঠ, কন্ত,রী, পিপুল, সিদ্ধিবীজ, দস্তী- 
বীজ, মরিচ ও কপূর, এই সকল ত্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে; পরে আদার রসে 
৭ বার ভাবন! দিবেঃ বচী ২ রতি। 
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কম্তুরীভূষণ ( মতান্তরে )। সন্নিপাতজরে পার্শশূল, প্রলাপ, মৃদ্ছা। 

রধ,গাত্রবেদনা, গলদেশে অত্যন্ত বেদনা ও শোথ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, সন্ধি- 

স্থানে ফুলা ও বেদন| ইত্যাদি উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক' 

শীদ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, কর্কটক, তস্ত্রিক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুজ সন্নিপাতে 

রোগীকে এই ওঁধধ সেবন করাইবে | অন্কুপান-_বামনহাঁটীর মূলের কাথ ও 

সৈষ্ধবলবণ অথবা তালেৰ শাখার রস ও মধু কিন্বা কুদ্রাক্ষঘসা ও মধু । 

কন্ত রীত্বুষণ ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

বৃহ কম্ত রীভৈরব | সন্রিপাতজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় এই ওষধ 

অমুতের ন্যায় উপকারী, রোগীর সর্বশরীরের শীতলতা, নাড়ীর স্বস্থান ত্যাগ, 

নাড়ীস্থানের শীতলত।, জ্ঞানলোপ বা উন্মাদবতভাব ইত্যাদি মৃত্যুক্চচক লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওঁষধধ সেবন করাইবে এবং বায়ুজনিত বিকার; 

শতিকাবিকার ও রক্তপিত্তবিকার প্রভৃতি উৎ্কট অবস্থার এই ওষধ প্রযোজ্য । 

বাতশ্নেন্প্রধান বিষমজ্বরে ও সর্ধবিধ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথবা 

শ্লেম্মপ্রধান শরীরে যাহাদের কফ, কাস, দুর্বলতা, মাথাভার ও কার্য্যে 

অনিচ্ছা! প্রভৃতি লক্ষণ সর্বদ। বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষেও এই গঁষধ উৎকুষ্ট 

রসায়ন। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্ধ বা সিকি বটা সেব্য। অরুচি থাকিলে 

এই ওষধে তামার পরিবর্তে রৌপ্য ভস্ম তাষার সমান গ্রহণ করিবে; কিন্ত 

বিষমজ্বরে অমৃতীকরণ বিধানান্থুসারে তাঅভম্ম প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান__ 

বাতশ্রেম্, পিত্তপ্নেক্স অথব! ত্রিদোষ প্রধান বিকারে তালের শাখার রস ও মধু, 
বমন থাকিলে শশার বীজবাটা ও স্তনছুপ্ধ | দাহ প্রবল থাকিলে, সাদাচন্দনঘসা, 

শশার বীজ ও স্তনছুগ্ধ । বিষমজ্বরে আদার রস ও মধু বা পিপ্পলী ক ও মধু। 
কফপ্রধান শরীরে বিবিধরোগে পানের রস এবং মধু। 

বৃহৎকম্ত,বীভৈঃব। কন্ত,রী, কপূর, তত্র, ধাইপুম্প, শক শিশ্ী বীজ, স্বর্ণ, রৌপ্য, যুস্তা, 

প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিডঙ্গশাস, মুখা, শুঠ, বাল।, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী, এই 

সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া! আকন্দপাতার রসে মর্দন করিবে । বটী ২য্রতি। 

বৃহৎ কম্ত,রীভৈরব (মতান্তরে )। উল্লিখিত বৃহৎ কমত,রীতৈরব যে 
সকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই ওঁধধও সেই সকল অবস্থায় ;তাদৃশ কার্য 
কারী, কিন্তু সন্িপাতজ্বরে রোগীর পাতল৷ দাস্ত ও উদরাময় থাকিলে, ইহা 



॥ 
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সমধিক উপকারী? জ্বরাতিসারে বিকার হইলে ইহা অমুতবৎ ফলপ্রদ | অরুচি 

থাকিলে এই ওষধে তাম্রস্থানে তামার সমভাগ রৌপ্য ব্যবহার্য । বালক ও 

বৃদ্ধের পক্ষে অর্ধ বা সিকি বটা প্রযোজ্য । অন্ুপান--সন্নিপাত বিকারে 

পাতল। দাস্ত থাকিলে ও জরাতীসারে বিকার হইলে মুখার রস ও মধু, অন্যান 
রোগে বৃহৎ, কন্ত,রীনৈরবের ন্যার। 

বৃহৎ কম্ত,রীভৈতব (মতান্তরে )। কম্ত রী, কপূর, তা, ধাইপুল্প, শৃকশিশ্বীবীজ, রৌপা, 

সর্ণ, মুক্কা, প্রবাল, লৌহ, জয়িত্রী, বিডকশাস, মুঝা, শুট, ্জীতীফল, হরিতাল, নম্র, হিগ্থুল, 

এই সকল ভব্য সন চাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দন করিবে । ব্টী ২রতি। 

সন্নিপাতজ্বরে-উপদ্রব-চিকিৎসা । 
সন্নিপাতজ্বরে-_কাস-চিকিৎস| | 

কাপাস্তকরস | সন্নিপাতজ্ঞরে রোগীর কাস উপাস্থত হইলে এবং 

কাস পপ্সিপক্ক না হইয়। তরুলভ্তাথে উঠিতে থখ|কলে, এই ওধধ প্ররোগ 

করিবে; ওষধ ব্যবহার কালে শ্রেম্মার অল্প ৭। অধিক পরিমাণে উদগা বণ 

বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবেচনা করিবার আবশ্তকতা হয় ন।, কিন্তু কাস 

অত্যন্ত শুষ্ক হইলে, হহ প্রবনোগ করা কব্য নহে। অগ্ুপান-_তুলসী- 

পাতার রস ও সৈম্ধবলবণ । 

কাসাস্তকরস। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় ক্রষ্টব্য। 

কাসকুঠার | সন্িপাতজ্রে রোগীর কাস তরলভাবে অল্প বা অধিক 

পরিমাণে নিঃস্থত হইলে এবং বোগার মাথায় বেদনা বা ভারবোধ ইত্যাদি 

উপসর্গ থাকিলে, এই ওষধ দিবসে ২৩ বার আদার রল ও মধু সংযোগে 

সেবন করাইবে, রোগীর দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে কণ্টকারীর কাথের 
সহিত ইহ প্রয়োগ করিবে। 

কাসকুঠার। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় ডষ্টুব্য। 

এলাদিচুণ | সন্নিপাতজ্রে রোগীর কাস শুঙ্কাবস্থায় অল্প পরিমাণে 
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নিঃস্কত হইলে, এই ওষধ সেবন করাইবে | যাহাদের সর্বদা কাসের রেগ 

বিদ্চমান আছে. অথচ শ্রেম্মা বহির্গত হয় না, তাহাদ্দিগের পক্ষেও এই ওষধ 

সমধিক উপকারী | যখন কাসের বেগ প্রকাশ পাইবে, সেই সময় ইহ। উষ্ণজল 

সহযোগে সেবন করাইবে। 

এলাদিচুর্ণ। ছোট এলাইচ চুর্ণ ১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তঠালা, নাগেখর চু ৩ তোলা, 

মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগুরখৈ ৫ তোলা, পিপুল চুর্ণ৬ তোলা ও ইক্ষুচিশি ২১ €ঠালা, 

মশ্রিত করিবে। মাত্র ৩ রতি বা/* আনা । 

সন্িপাতন্ত্বরে-_ শ্বাস-চিকিৎস|। | 

ভার্গ্যাদিকাঁথ | সাপ্নপাতজরে কাপের প্রকোপ বশতঃ বা জ্বরের বেগ 

বশওঃ সহসা শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এইকাথ সেবন করাইবে। 

যে পকল নোগীর্ শ্লেগ্। শুষ্ক হওনার বক্ষঃচ্ছল হইতে এ গ্নেম্মা বহির্গত হয় না, 

তাহাদিগের পক্ষেও এই কাথ সমধিক উপকারী । ইহা অল্প অল্প পরিমাণে অন্ধ 

ঘণ্ট। অন্তর সেবন করিতে দিবে । 

ভার্গাপ্িকাথ। বামনহাটী, কণ্টকারী ও সৈজ্ধব, ইহারা সমভাগে মিলিত ৎ তোলা, 

অল ৩২ তে।লা, শেধ ৮ তোল; ছাকিয়া পান করিতে দিবে। 

শৃঙ্গ্যাদিচুর্ণ | সঙ্নিপাতজ্ঞরে বা ন্তান্ত জরে শ্বাসের বেগ প্রকাশ 

পাইলে রোগীকে এই ওষধ অন্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে, জ্বরের প্রকোপ 

বশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর বক্ষঃস্থলে সন্সন্ শব, বেদন। ও 

উদরাগ্ম।ন প্রতভতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই চুর্ণ সেবনে কাস তরল হয় এবং 
বেদন! ও উদরাগ্ান হ্রাস পার, স্তন্যপায়ী বালকের ও বৃদ্ধ ব্যক্তির এররূপ শুষ্ক 
কাসে এবং কাসের সহিত অল্প খাসবেগ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ অত্যন্ত 
উপকারী । এই ওধধ বায়ুর অন্থুলোমক ও কোষ্ঠস্ুদ্ধিকারক। অন্গপান-_ 

উষ্ণ জল। | 

শৃ্যাণিচুণণ কাকড়াশৃঙ্গী, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, কণ্টকারী, 
বামনহাটার ছাল, কুড়, জটামাংসী, বিটলবণ, সৈম্ধবলবণ, সান্তারলবণ,*পৌবচ্চললবণ ও 

করকচলবণ, এই সকল ভ্তরব্যের চরণ সমভাগে মিশিও করিয়া মর্দন করিবে । মাত্রা /* জানা | 

সতন্তপাধী শিশুর পক্ষে ১রতি | 
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শ্বাসকুঠার | বাতত্লেক্সপ্রবল সন্লিপাতশ্ররে ক্ষুদ্র শ্বাসের সহিত 

কাসের বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন £ঠকরাইবে। রোগীর 

বক্ষঃস্থলে ও পার্থে বেদন৷ এবং শ্বরতঙ্গ ইত্যাদি উপসর্গ শ্বীসের সহিত প্রকাশ 
পাইলে, এই ঁ ধধ ব্যবস্থা করিবে । অন্ুপান__শু ঠ ও বামহাটীর কাথ এবং 

সৈম্ববলবণ। 

শ্বাসকুঠার। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগারখৈ, *নঃশিলা, শুঠ ও পিপুল। ইহীদের 

প্রত্যেকে ১ তোলা ও মরিচ ২ তোলা; এই সকল ড্রব্য একত্র জলে মর্দন কঞিবে 

বটী ২ রতি। 

শ্বীসচিস্তামণি ॥ সন্নিপাঁতজ্বরে যে কোন প্রকার শ্বীসবেগ দুষ্ট হইলে, 

রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । শ্বাসকালে রোগীর জ্ঞানশূন্যতা, 
উদরাঞ্নান ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ সেবন করান 

যাইতে পারে  যাহাঁদের শ্বাসকালে পুনঃপুনঃ হিক্কা বা বমন প্রভৃতি উপস্থিত 

হয় এবং কাস শুষ্ক ব তরলভাবে বহির্গত হয়, দাস্ত ও বক্ষঃস্থলে বেদন] বিদ্য- 

মান থাকে, তাহাদিগকেও এই গুষধধ সেবন করাইবে। অন্ুপান--বহেড়া- 

ঘসা ও মধু। বমন ও হিকী থাকিলে শশার বীজ বাটা। ও স্তনভুগ্ধ । 

শ্বাসচিস্তামণি। রস, গঞ্জক, অত্র, লৌহ, মুক্তা ও ন্বর্ণমাক্ষিক ঃ এই সকল ত্রব্য 

সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দন করিবে | বটী২ রতি । 

বৃহৎ শ্বাসচিন্তীমণি । সন্িপাতজরে ' রোগীর ক্ষুদ্র, উর্দধ। ছিন্ন, বা 

মহাশ্বাসের বেগ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । শ্বাসের 
সঙ্গে উদরাধান, জানশূন্যতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি 
উপসর্থ উপস্থিত হইলেও এই ওঁষধ সেবন করান যায়। জ্বরতিন্্ অন্য রোগে 

শ্বাস উপস্থিত হইলেও এই ওঁষধ ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে । অন্পান-_ 
বহেড়া ঘস। ও স্তনহুপ্ধ অথবা স্ত'ঠ ও বামনহাটার কাথ। 

বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি। পারদ ২ তোলা'পন্ধক ২ তোলা, লৌহ, ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, 

মুক্তা ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোল! ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া জলে মর্দন 

করিবে | বটী২রতি। 
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সম্নিপাতন্রে--বমন, রক্তবমন ও হিকা-চিকিৎসা । 

পিপ্লল্যাদ্যলৌহ। সন্নিপাতজরে পিভ্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর বমন 

ও তজ্জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে, এই ওষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে 

দিবে। অনুপান-_বহেড়ার শীসবাটা এবং স্তনহুগ্ধ | 

পিপ.পল্যাগ্চলৌহ। প্রস্তুতবিখি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

চন্দ্রকান্তিরম | সন্নিপাতজ্বরে বমন প্রবল থাকিলে এবং তৎসঙ্গে 

দন্ত, হিক্ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, রোগীকে এই ওঁষধধ দিবসে ২।৩বার 

সেবন করাইবে। অন্ুুপান- শশার বীজ বাটা ও স্তনহুপ্ধ। 

চন্দ্রকাস্তিরস। প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

স্বর্ণমত্স্যন্তী | সন্লিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ রোগীর দাস্ত, 

বমনবেগ ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ওঁষধ 

সেবন করাইবে। অবস্থাভেদে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২১ বার সেব্য; 

অন্ু'শান--শশার বীজ বাটা ও স্তনছৃদ্ধ | 

স্বর্ণ মৎস্থণতী ১৮ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য : 

ক্রিমিনাশকযোগ | সন্নিপাতজরে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ রোগীর 

পুনঃপুনঃ ব্মন ও বক্ষঃস্থলে বেদন! প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, বমনান্তেই এই ক্কাথ 
সেবন করাইবে। 

ক্রিমিলাশকযোগ ' প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্্ব্য। 

ছর্দিহরযোগ | সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে ২৩ 

ঘণ্টা অন্তর এই যোগ ক্রমশঃ সেবন করাইবে । 

ছর্দিহর যোগ ! প্রস্ততবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

জাতীপত্রযোগ | সন্নিপাতজরে রোগীর রক্তবমন হইলে; দিবমে ২৩ 
বার এই গুঁধধ সেবন করিতে দ্রিবে। 

জাড়ীপতরযোগ | জাতীপত্রের রস ও বিষধত্ররস একজ মধুসহ সেবন করাইবে | 

৭ 



৫” আয়ুর্বেদ-শিক্ষ। | 

এলাদিগুড়িক। | সন্লিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর রক্ত- 

বঘন হইলে, এই ওধধ দিনে ২৩ বার ওরাত্রে ২১ বার নোগীকে মধুর 

সহিত মিশ্রিত করির] চাটিয়া সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ রক্তপিত্ত, কাঁস 
এবং যন্ম1! রোগেও প্রশস্ত । 

এলাদিগুড়িকা | এলাইচ ১ তোলা, তেজপাঙ1 ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিপুল 

৪ তোলা এবং ইক্ষুচিনি, বষ্টিমধু, পিপ্তীখেভুর ও ড্রাক্ষা' ইহাদের প্রত্তোকের ৮ তোলা, এই 

সমুদয দ্রব্য মিশ্রিত করিবে । মাত্রা--9০ আনা । 

সন্িপাতন্বরে-_ প্রলাপ চিকিসা। 

সিদ্ধবটী | সন্নিপাতজরে রোগীর সর্ধদ] প্রলাপ ও মন্তুতা দৃষ্ট হইলে, 

এই ওঁষধ সেবন করাইবে ; কিন্তু রোগীর উদরাগ্ান ও বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ 

শ্রেম্মা শুষ্ক হইয়া! বক্ষঃস্থলাদিতে বেদনা হইলে অর্থাৎ পাকল বা সংমোহ 
প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ওষধ সেবন নিষিদ্ধ। এক থণ্টা অন্তর একবটী জলসহ 

সেবন করাঁইবে । ইহ1 সেবনে জ্বরকালীন মত্ত! নিবৃত্তি হয ; গুঁধধ সেবনে 

১ ৃণ্টব মধ্যে প্রলাপ ও মত্তত| নিরত্তি হইলে ষধ প্রয়োগ বন্ধ কবিবে। 

সিদ্ধবটা। প্রস্তত বিধি ১৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

প্রলাপনিবর্তক। সন্নিপাতজরের যেকোন অবস্থায় রোগীর সর্বদ! 

প্রলাপ দৃষ্ট ইইলে, এই ওষধ দিনে ২৩ বার ও রাত্রে ৩ বার রোগীকে জল- 
সহ সেবন করিতে দিবে। 

প্রলাপনিষর্তক। প্রস্তত বিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

সন্নিপাতন্বরে-_দাহ-চিকিতসা। 

দ্রাহমঞ্জরী | সন্নিপাতজ্ঞরে রোগীর অসহ দাহ উপস্থিত হইলে,এই ওষধ 

সেবন করাইবে। এই ওুঁধধ অবস্থান্রসারে দিনে ২৩ বার ও রাখে ২২ 
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বার করলাপাতার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে । ইহা সেবনে শরীরের 
অবস্থান্তসারে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা । যাহাদের দাহ বিদ্যমান ও তত 

সঙ্গে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন বেগ বা বমন প্রকাশ পায়, তাহাদিগের 

করলাপাতার রস অন্কুপান অসহ্য হইলে জলসহ সেবন করিতে দিবে । 

দাহমগ্ররী। প্রস্ততবিধি ২ পৃষ্ঠায় ষ্্য : ৰ 

রি পি দাহাস্তকলৌহ । সন্লিপাতজরে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অসহা দাহ 

এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও বমন হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে। 

পিত্তশ্রেম্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে অর্থাৎ তল বৈদারিক বা কর্কটক প্রভৃতি 
সন্নিপাতে এই ওউধধ প্রদান করিবে না। অন্তপান-__জল, বমন এবং দান্ত 

থাকিলে ইন্দ্রষব ভিজাঁন জল। 

দাহান্তকলৌহ প্রস্ততধিণি ২* পৃষ্ঠা দুগবা। 

দাহহরলেপ | সন্নিপাতজ্বরে রোগর দাহ প্রনল হইলে, এই লেপ 

রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে অল্প দাহ হইলে গাত্রে বিন্দুবিন্দ্র সেচন করি- 

লেই উপকার হয়, কিন্তু দাহ প্রবল হইলে লেপন করা কর্তব্য । তবে প্রলে- 

পের ক্রিয়া অল্পকালস্থায়ী, ইহা অনেকস্থানে পরীক্ষিত হইয়াছে । 

দাহংরলেপ। প্রস্তৃত্ধি ২ পৃষ্ঠায় দটুবা | 

ধান্যশর্করা | সন্নিপার্ডজ্বরে ধোগার অন্তদাহ ও ৩তত্পঙ্গে পিপাস। 

গাকিলে, রোগীকে ২।১ ঘণ্টা অন্তব ল্প মন্স মতা এই ওষধ সেবন 
করাইবে। 

ধাতাশর্কর|| ধনে ৪ তোলা, জল ১৬ চোঁলা, সঙ্গার সযয় ভিজাইয়া পর দিবস এ জল 

কিয়া লইবে ; অনন্তর উহাতে অল্প ইক্ষ্চিশি মিশ্রিত কবিয়া রোগীকে সেবন করাউবে। 

সন্নিপাতন্বরে-_তৃষ্ণ-চিকিৎসা । পু 

' ষড়ঙ্গপানীয় । সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা .প্রবল হইলে, এই 

'ল প্রস্থত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে প্রদ্দান করিবে, মুমুহুঃ পিপাঁপ। 



৫২ আয়ুবেরিদ-শিক্ষা। | 

হইলেও এই জল প্রদান করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই । ইহা সেবনে 

জ্বরবেগও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়। 

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্ততবিধি ১১ গঙ্গায় জষ্ট্বা। 

তৃষ্ণাহরযোগন্রয় ॥ সন্িপাতজরে রোগার পিপাসা উপস্থিত হইলে 

এই তিনপ্রকার ধোগের মধ্যে ঘে কোনও প্রকারের ঘোগ প্রস্থত করিয়। 

রোগীকে পিপাসার পম অল্প অল্প মাত্রার প্রদান করিবে । 

তঞ্চাহরযোগন্ত্রয়। প্রস্ততবিধি ২১ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সন্িপাতন্ত্রে__-ঘন্ম-চিকিৎসা । 

স্বেদহরযোগ | সন্গিপাতজরে সর্বশরীরে অবিশান্ত ঘম্মোধগম হইলে, 

এই দ্বিবিধ যোগের মধ্যে কোনও একটা ৰোগ সমস্ত গাত্রে উপযুক্তরূপে 

লেপন করিরা দিবে, ইহাতে ঘন্ম নিরৃক্ত হয়, পুনরায় ঘর্মোদগম হইলে, 

এ চূর্ণ পুনঃপুনঃ গাত্রে লেপন করিবে । 

স্বেদহরযোগ। কুলথকলাই রৌজ্রে শুকাইয়! শিলায় পেষণ পূর্বক চুর্ণ করিবে; অনম্তর 
মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে | (১) 

চির্নতা, কুষ্ণজীর), কট কী, ব১ও কট ফল; এই সকল বোর সুক্ষা চণ সযভাগে লইয়া 

মিশ্রিত করিতে । (২) 

সন্নিপাতজ্বরে-_অতিসার-চিকিৎসা | 

প্রাণেশ্বররস | সন্বিপাতজ্রে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, এই ওষধ 

সেবন করাইবে। অন্পদাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধান দুষ্ট হইলে? ইহা সেবন 
করাইবে না; মল ক্রমশঃ ঘন হইলে, ওষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে । অস্কপান-_ 
জীরাচুর্ণ ও মধু। 

প্রাণেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় ষ্টবা। 



জ্র-চিকিওসা। ৫৩ 

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস । সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলাদাস্ত ও তৎসঙ্গে 

সামান্য উদারাধ্রান দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে ; কিন্ত 

উদদরাগ্ান প্রবল থাকিলে, অথবা মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে ওষধ প্রয়োগ 

বন্ধ করিবে । রোগের অবস্থান্সারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২১ বার সেব্য। 

অন্ুপান-__জীবাচর্ণ ও ঈষদুষ্ জল।, 

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তৃতাববি ১৬ পৃষ্ঠায় জষ্টবা | 

সর্ববাঙস্ুন্দর ব। মহাগন্ধক | সন্িপাতজ্রে রোগীর উদরাম্ন অর্থাৎ 
আমাশর বা রক্তামাশর হইলে, এই উষধ অবস্থান্সসারে রোগীকে দিনে ২৩ 

বার ও রাত্রে ১১ বার সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান্-_-আমাশয়ে ভাজা 

জীরাচর্ণ ও মধু; বক্তামষাশয়ে দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়। 

সর্ব'জম্ুন্দর বা মহাগন্ধক | 'পঞ্ততবিধি ১৭ পষ্গায় ডুব | 

সঙ্গিপাতন্ত্ররে- সর্বাঙ্গশুলচিকিৎসা। 

বাতগজাস্কুশ ॥ সন্রিপাতজ্বরে রোগীর সব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে এবং 
মস্তকে অসহ্ বেদন1 হইলে, এবং জর ব্যতীতও বাতরোগে হস্তপদাদি অপাড় 
বোধ হইলে, রোগীকে এই ওঁষধ দিবসে ২৩ বটী সেবন করিতে দিবে 
অঙ্ুপান-কোষ্ঠকাঠিন্ঠ থাকিলে, আদার রূস ও মধু । কোষ্ঠতুদ্ধি থাকিলে 
নসিন্দাপাতার রস ও মধু। 

বাতগজান্কুশ। প্রস্ততবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বাতশৈলেক্দজ্ররস | সন্নিপাতজরে রোগীর সর্বাঙ্ে অসহা বেদনা হইলে, 

এই ওষধ সেবন করাইবে; জ্বরব্যতীত বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগেও গাত্রে 
অসহ্ বেদনা হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়; বেদনার আধিক্য থাকিলে 
দিনে ২১ বার ও বাত্রে ২।১ বার সেব্য। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে মান্রা__ 

অর্ধ বটী ব সিকি বটী। অন্ুপান আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। 



৫ম আয়ুর্বেদ শিক্ষা: 

বাঁতশৈলেন্স রস। পারদ, গন্ধক, হ্ষি, কুড়, কট ফল, চই, লবঙ্গ শু ঠ, পিপুল, মরিচ, 

ভারা, কৃষ্চজীরা। সোহাগারখৈ, জয়িত্রী। জাতিফল, মনঃশিলা, অন্র, বঙ্গ, তাগ্র, স্বরণমাক্ষিক, 

ইরিতাল, |পপুল' ধুক্তরবীজ, ও স্বণসিন্দুর এই সকল ডুব সমভাগে গ্রহণ করিয়া 

নিশিন্দা পাঠার রসে মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি। 

স্বল্প লক্ষমীবিলাস | সন্নিপাতজরে রোগর মাথায় ভারবোধ বা অসহ 

বেদনা! এবং মুখে ঘা হইলে, এই ওষধ পরাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার নিসিন্দাপাতার 

রস ও পানের রূস সহযোগে সেবন করাইবে। কোষ্ঠকাঠিন্ থাকিলে আদার 
রস ও মধুসহ সেধন বিধি। | 

স্বপ্পলক্্ীবিলাস। প্রস্ত ৩ খি ২৫ পৃষ্ঠায় ভষ্টুব্য। 

বালুকাম্থেদ। সন্নিগাতজরে রোগার প্রবল গাব্রবেদনা, শরীরের 

শীতলতা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর গাত্রে এই স্বেদ 
প্রদান করিবে, কিন্ত ঘেস্থানে ককের হীনতা৷ এবং বায়ু ও পিত্তের প্রবলত। 

ৃষ্ট হইবে অর্থাৎ বন) সংযোহ বা পাকল প্রতি সন্িপাতজরে এই স্বেদ- 
প্রাদান করিবে না। রোগীর বক্ষঃস্থল ও অগুকোধ ব্যতীত যাবতীয় সন্ধি- 
স্থানে ও সর্ধাঙ্গে স্বেদ প্রদান কণ্তবা। 

বানুকাস্বেদ | প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃ্ায় দর্টবয। 

রী 

শপ ক সা 

সন্নিপাতন্ত্রে-_অরুচি-চিকিৎসা'। 

আমলাদ্যযোগ । সন্নিপাতজ্বরে রোগার অকচি জন্সিলে অর্থাৎ 

পথ্যাদি সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে, এই যোগ সেবন করিতে 

দবে। 

আমলাঘ্াযোগ। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

শ্ুধানিধিরপ। সন্নিপাতজ্বরে বা অগ্ঠান্স রোগে রোগীর অরুচি 

জন্মিলে অথব। জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা রহিত হইলে, এই উধধ রোগীকে 
সেবন রুরিতে দিবে। অন্ুপান-সুঠ চূর্ণ ও ইক্ষুগুড়। 

হুধানিধিয়স। প্রস্তাতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 



জ্বর-চিকিতস]। ৫৫ 

সন্নিপাতন্বরে- শোথ-চিকিৎসা | 

রর্তমোক্ষণ । সন্লিপাত জ্বরের অস্তে রোগীর কর্ণমূলে শোথ অর্থাৎ 

ফুলা দেখিতে পাইলে গ্রস্থানে শোধিত জলৌকা (জোক ) লাগাইয়। দিবে, 

জেৌঁক দ্বারা সেই স্থানের রক্ত নিঃসারিত হইলে, এ স্থানের দোষ সংশোধনার্থ 
এবং ঘা শুকাইবার জন্য পঞ্চতিক্ত দ্বৃত বা ব্রিফলাদ্ধি ঘ্বত রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে, কিন্তু জ্ববের প্রথম বা মধ্যাবস্থার় জলৌকা প্রয়োগ কর্তবা 

নহে। 

হিঙ্গ [দিলেপত্রয় | কর্ণিকসন্নিপাতজ্বরে অথবা অন্যান্য সন্নিপাতজ্বরের 

প্রারস্তে ব| মধ্যাবস্তায় কর্ণমূলে শোথ হইলে, হিঙ্গাদিলেপ বা কুলথাদি লেপ 

প্রয়োগ করিবে! গলায় ফুল দেখিতে পাইলে, বীজপুরকাদি লেপ প্রদান 

করিবে। 

হিজ।ছি লেপ । হিং, হরিজা, বন্যমাশী, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, কুড় ও বিড়ঙ্গ। এই 

সকল তব সমভাগে জলে মর্দন করিয়। অগ্রিতে ঈধদুষ্ণ কারয় লেপ প্রদান করিবে। 

কুলখীদ্িলেপ। কুল্খনলাই, কট ফল. গুঠশী ও কষ্চজীর! ; এই সকল ভ্রব্য সমগাগে 

এল্ন্হ কা দিছিপত্ররসদ্ধারা! যন পূর্বক অগ্রিতাপে ঈষড়ঞ্ করিয়া লেপ প্রদান করিবে। 

বাঁজপুরকাদিলেপ। টাবালেবুয মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঠ, চই ও রক্তচিতার মূল, 

সমানাংশে জলসহ মর্দন করিয়া ঈষডুষ্ করিয়া গলদেশে প্রলেপ দিবে| 

সন্নিপাতজ্বরে-_ মুঙ্ছা, জ্ঞানলোপ ও শ্লৈত্মিকবিকার-চিকিৎসা। 

মহেন্দ্রসূ্ধ্যরস | সন্লিপাতজ্ঞরে রোগীর 'মূচ্ছা! অর্থাৎ জ্ীনলোপ 

হইলে, অথবা তন্দ্রা ও প্রলাপ বিষ্ামান থাকিলে, ওষধাদি সেবনের অন্ুপযুক্তা 
বস্থায় আদার রসের সহিত এই গুঁষধ মিশ্রিত কবিয়! রোগীর নাসিকাত্যন্তরে 
প্রদান করিবে। যেহেতু নম্তপ্রয্বোগদ্ধার! শ্রেম্সা নিঃহৃত হইলে, জ্ঞানের 
সঞ্চার হইয়। থাকে । 

মকেন্্রহ্ধর্রস | পারদ ও গন্ধক সমভাগে কক্জলী কর্পিয়া রসোনের রসে কিছুকাল 
মর্দীন পূর্বক কজ্জলীর সমান মরিচ চূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে এবং রসোনের রস দ্বারা 
দন করিবে । মাত্র) ২৩ রতি। 



৫৬ আয়ুবেবদ-শিক্ষা | 

বচাদিনস্য | সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ, মাথায় বেদনা, এবং 

কফ কর্তৃক বক্ষঃস্থলের ক্রিয়া রৌধ হইলে,এই নস্ত আদীর রসের সহিত মিশ্রিত 

করিয়! নাসিকারদ্ধে, ফুৎকার দ্বার! প্রয়োগ করিবে, অপন্মারে এবং বায়ুজনিত 
বিকারে জ্ঞানলোপ হইলেও এই নস্ত বিশেষ উপকারী । 

বচাদিনস্ত | বচ' রহন, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, রু্রীক্ষ, গৃহধূষ 
(ঝুল ), হিজলবীজ ও শোধিত বিষ; এই কয়েকটি দ্রব্য মভাঁগে লইয়া আদার রসে মর্দন 
পূর্বক রোহিত মৎস্ত পি ৩ বাঁর ভাবনা দিয়া পক করিবে। মাতা ২ রতি |, 

সৈহ্ধবাদিনম্ত । সন্নিপাতজবে রোগীর প্রবল তন্দ্রা উপস্থিত হইলে, 
এই নম্য আদার রসসংযোগে নাসারন্ধে, প্রদান করিবে । তন্দ্রা দীর্ঘকালবাপী 
হইলে অর্থাৎ রোগীকে কোনরূপে উদ্বোধিত করিতে অক্ষম হইলেই, এই 

নম্য প্রয়োগ করিবে; নচেৎ এই নন্ত প্রয়োগ করিবার আবশ্তকতা নাই। 

সৈম্ধবাপিন্ত | সৈজ্ধবলবণ* সজিনাবীজ, শ্বেতসর্নপ ও কুড়ঃ সমভাগে লইয়! ছাগমুত্রে 

মর্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। 

তুরঙ্গাদি নম্য | ভূগ্ননেত্র স্নিপাতরোগে রোগীর মৃচ্ছা ও নেত্রের 

বক্তগতি লক্ষিত হইলে এই নম্য আদার রস সহ নাসারন্ধে, প্রদান করিবে। 
ইহ্থা্বার। নেত্রের বক্রভাব ও মৃঙ্ছ। বিনষ্ট হয়। 

তুরজাদি নন্য । অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল শুঁঠ ও রসুন ; এই 

সকল ভ্তরবা সমভাগে গ্রহণ করিয়া ছাগছুষ্ধে মর্দীন করিবে । মাত্রা ২ রতি। 

সিদ্ধার্ঘলেপ । সন্নিপাতজ্ঞরে রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে এবং 

নাড়ীর গতির বিপর্যয় ও শরীরের শীতলতা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে, 

রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শে এই প্রলেপ লাগাইয়া! দিবে । রোগীর জ্ঞানসঞ্চার 
হইলে এবং নাড়ী স্বস্থানে আগমন করিলে, প্রলেপ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। 

এই প্রলেপ অধিক সময় লাগাইয়া রাখিলে সেই স্থানে ফোস্কা জন্মে । 

সিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসর্ষপ অর্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া! কিঞ্চিৎ উঞ্জল সহযোগে 
মর্দন করিবে; পরে বন্ত্রধণ্ডে লাগাইয়! প্রলেপ দিবে। 
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রৃহৎকফকেতু | সন্নিপাতজ্রে কফের প্রকোপ বশতঃ রোগীর 

প্রবল তন্দ্রা, জঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্নেম্সা সঞ্চিত হওয়ায় ঘড়, ঘড়. শব্ধ 

হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে শ্্েম্মার প্রকোপ 
নিবৃত্তি হইলে জ্ঞান-সঞ্চার হয়। দিনে ছুই ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রে ছুই ঘণ্টা 
অন্তর সেবন করাইবে। অন্ুপান--তালের শাখার রস ও মধু। 

বৃহৎ কফকেতু। স্বণ॥* তোলা, মুক্তা ॥* তোলা; প্রবাল ১৯ তোলা? অভ্র ২ তোলা ও 

স-সিন্দুর ৪ তোলা; স্তনদপ্ধে মর্দন করিবে । বটা৩রতি। 

শ্লেক্স্থন্দরণস | সন্নিপাঁতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ রোগীর প্রবল 

ভন্্রা, জ্ঞানলেপ ও ধক্ষঃস্থলে শ্রেগ্পার আধিক্য উপলব্ধি হইলে, এই ওউষধ 

রোগীকে দিনে ২৩ বার ও রাত্রে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে । অন্ু- 

পান-_ তালের শাখার রস ও মবু। 

শ্লেমস্রন্দররদ | স্বর্ণ, হাপ।। লোহঃ স্বর্ম[ক্ষিক,ম্বর্থপিন্দুঃ, রন্সিন্তুর, মুক্ত।, রস। গন্ধক, 

+ ঠ, পিপুল ও মরিচ; এই কল দূৰ পমভাগে লন্ঘন। জলে মদ্ধন নিবে ! বটীঘ রতি। 

তুথকমোগ | সমিপাতজ্ঞরে রোগীর বক্ষঃস্থল গ্েম্সারৃত হইরা জ্ঞান- 

নে।ধ হইলে, এ শ্রেম্া নিঃসরণার্থ বমনকারক এই ওষধ সেবন করাইবে। 
প্রেম্মা ভরল ন। থাকিলে বমন হয় না বরং রোগীর কষ্ট হয়; সুতরাং শ্রেম্সার 

তব্লতা পরীক্ষা করিয়। ইহ! প্রয়োগ করিবে । বালক, বৃদ্ধ, চিররুগ্ন ও 

1ভিণীদিগকে এই যোগ সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে। 

তুখখকযোগ। কীচা তুতে ও লৌহ্ভম্ম সমান ভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ং রতি | 

অন্থপান-চাঁউলধোয়াজল। (১) 

কাঠা তুতে ॥* অদ্ধ তোলা এবং পোহাগার খৈ।* চারি আনা; মিশ্রিত করিবে? মাত্রা- 

২রতি। ঙন্থপান আদার রস। (২) 

সন্নিপাতন্বরে-_আক্ষেপ, মন্ততা ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা । 

বৃহৎকফকেতু । সন্িপাতজ্রে রোগীর শ্লেম্সার প্রকৌপ বশতঃ তৃৎ- 

সঙ্গে বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্নেম্মার প্রকোপ বশতঃ উন্মাদবৎভাব, 

আক্ষেপ (হস্ত ও পদ প্রতৃতির সঞ্চালন) এবং বুদ্ধির বিপর্ধ্যয় হইলে; 



৫৮ আয়ুবেবদ-শিক্ষা। | 

রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু পিত্তকর্তৃক বায়ু কুপিত 
হওয়াতে ব। একমাত্র বাণুর প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, এই 

ওষধ তাদৃশ কার্ধ্যকাঁরী হয় না; ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২৩ বার সেব্য। 
সন্নিপাতজরে কফের ও বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ঠ হইলে, এই ওষধ বিশেষ উপকারী । 
অন্ুপান--তালের শাখার রস ও মধু। 

বুহুৎ কফকেতু | প্রস্তৃতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায ভ্রষ্টখ্য। 

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে) | সন্নিপাতজরে রোগীর কফের প্রকোপ 

বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ ঝাতশ্রেম্ম প্রধান অবস্থায় মত্ততা, আক্ষেপ 

ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ওুঁষধধ সেবন করাইবে। ইহা পুর্বোক্ত 
বৃহৎ কফকেতুর নিয়মান্ুপারে সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ সনিপাতজ্বরে 

ও বাতশ্নেম্মবিকারে বিশেষ ফলপ্রদ | 

বুহৎ কফকেতু 'মতান্তরে)। স্বর্ণ ১ তোলা, যুক্ত, ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, »(ত,ফল 

১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা ; স্বৃতকুমারীর রসে মন্দন করিবে । ৰটী ২বা৩ রতি। 

বাতকুলান্তক | সন্নিগাইজরে বাঞুর প্রবলতী বশতঃ অথবা বায় ও 

পিত্ত উভযের প্রকোপ বশতঃ মন্ততা, বুদ্ধিন্রম ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, 

অর্থাৎ বন্র ও সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে রোগীকে এই ওঁষধ দিবসে ২।৩ বার 

সেবন করিতে দিবে, এতদৃভিন্ন রোগীর যুচ্ছা» সর্বদ প্রলাপ, কম্প, নিদ্রানাশ, 
পক্ষাঘাত, শ্রবণ শক্তির লোপ, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, বিকৃততাবে পদার্থের রূপ- 

দর্শন ও ভয়ের উদ্রেক প্রভৃতি অবস্থ। লঞ্ষিত হইলে, অর্থাৎ বিস্ফারক, আসশু- 

কারী, বন, সংমোহ, পাঁকল, যাম্য তন্ত্রিক, প্রলাপক, রক্তষীবী, ভুগ্ননেত্র; 

জিহবক, রুগ্দ্দাহ ও চিত্তবিত্রম প্রভৃতি সন্গিপাতেও রোগীকে এই ওঁষধধ সেবন 

করাইবে। অন্নুপাঁন- বেড়েলার রস ও মধু । 

বাতকুলাস্তক। কম্ত,রী, হরীতকী, নাগকেশররেণু, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জাতীফল, 
এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 

ব্রেলোক্যচিস্তামণি ৷ সন্নিপাতজরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এবং 

রুক্ষবায়ু সহ শ্রেম্ার প্রকোপ প্রযুক্ত রোগীর মত্ততা, মতিভ্রম ও আক্ষেপ 

(হস্ত পদাদির বিক্ষেপ) উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সংমোহ ও ক্রকচ ইতাদি 
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সন্িপাতে রোগীকে এই ওষধ দ্বিনে ২১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করী- 

ইবে। অন্ুপান-_তালের শাখার রস ও মধু) কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 

আদার রস ও মধু। 

+ত্রলোক।চিন্তামণি | হারক ( অভাবে পাতকড়িভন্ম / ১ তাল, স্বর্ণ ১ তোলা: মুক্ত। 

১ তোলা, লৌহ ১ তোল।, অভ্র ৪ তোল।, স্বণন্সন্দুর & তোলা; ঘ্ৃতক্মীরীর রসে র্দন 

কারিবে। বটী২রতি' 

সন্নিপাতন্বরে__উদরাধা।ন এবং মলমুত্ররোধ চিকিৎসা । 

হিঙ্গ উকচূর্ণ | সন্রিগাতজ্জরে উদরাগ্নান (আমাশয়স্থিত বায়ু কুপিত 

হওয়ায় হৃদয়, পাশ্ব ও উদর প্রন্ৃতি শানে বেদনা ও ফাপ। এবং নাভির 

নি়নস্থ পক্কাশয় স্থিত বারু প্রকুপিত হওয়ার মলমৃররোধ ও গুড়, গুড়, শব্দ) 

হইলে, রোগীকে এই চর্ণ /* ব| %* আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহবোগে 
দিনে ২1৩ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে । 

হিজ্টকচুণ | প্রস্ততবিধি ১৫ পৃঠায় দষ্টব্য। 

চতুন্মখরস । সন্নিপাতজ্বরে উদরাগ্নান অর্থাৎ আমাশয়, পন্াশর ও 

বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তজ্জন্ত শ্বাস, পার্ধ ও উদরে বেদনা এবং 

গুড় গড়. শবের উপলব্ধি অথচ দাস্ত বা প্রঅাব বন্ধ হইলে রোগীকে এই 
ওষধ সেবন কবিতে দিবে. প্রবল উদরাগ্নান দৃষ্ট হইলেও ইহার প্রভাবে 
তাহা প্রশমিত হয়। রোগার বারুর প্রকোপ অনুসারে ওধধ দিনে ২১ খার 

ও রাত্রে ২১ বার সেবন করিতে দিবে, আধ্মান নিবৃত্ত হইলে; 'উধধ প্ররোগ 

বন্ধ করিবে; যেহেতু এই ওঁধধ স্বিগ্চগুণ বিশিষ্ট; এই জন্যই বিবিধ বাঘ 
ও পিতজনিত রোগে ব্যবজৃত হয়। অন্ুুপান-_চাউলধোর়া জল। 

চতুশ্মুখরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোল, লৌহ ১ তোলা, অগ্র ১ তোল! ও স্বর্ণ 
1* আনা; সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীররসে মর্দন করিবে এবং এরও পত্রে বে্টন করিয়া 
ধান্যয়াশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী২ রতি। 

দারু ষটকপ্রলেপ । সন্নিপাতজ্বে রোগীর উদরাশ্বান অর্থাৎ আমাশর 



৬০ আয়ুবেবদ-শিক্ষা | 

ও পক্কাশয়ের কাপ এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্বব উপস্থিত হইলে, রোগীর 

সমস্ত উদরে এই প্রলেপ উষ্জাবস্থায় লাগাইর। দ্রিবে। 

দীরুষট-কপ্রলেপ। প্রস্তত'বিধি ১৫ পুষ্ঠায় ডষ্টবা। 

মবপ্রলেপ | সন্িপাতজ্বরে রোগর উদরারান হহলে, দা1রুষটক 

প্রলেপের ন্যায় ইহ] সমস্ত উদরে লাগাইয়। দিবে | 

নবপ্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দরষ্ঠবা । 

বটপৰ্র প্রলেপ । সন্নিপাতজ্বরে রোগর প্রসাব বন্ধ হইলে ও তজ্জন্য 

বস্তি দেশের ( পক্কাশয়ের নিয্ভাগের ) স্ফীততা এবং উদরাধানাদি দ্ষ্টু 

হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে । 

বটপত্রীপ্রলেপ। কীচা হিমসাগরের পাতা ১ ছট।ক ও যপক্ষার ১ তোল। একজ করিয়া 

মর্দন করিবে; পরে উহা উদরে লাগাইশ। দিবে। 

বিদ্বিকাদ্য প্রলেপ | দনব্লিপাতজ্বরে বায়র প্রকোপ বশতঃ রোগীর 

বন্তিদেশের স্ফীততা ও মৃত্ররোধ হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়। দিবে । 

বিশ্বিকাদাপ্রলেপ। তেলাকুচার মূল ১ ছটাঁক লইয়া কাজির জলপহ পেনণ পূর্বক বন্ডি- 

দেশে লাগাইৰে | 

বস্তিক্রিয়। | সন্নিপাতজ্বরে প্রত্রীব বন্ধ হওয়ার রোগীর বপ্তিস্তান স্ফীত 

হইলে এবং তজ্জন্গ অসহা কণ্ট ও উদরান্নান লক্ষিত হইলে, প্রশ্্রীবধারে পিচ- 
কারী প্রয়োগ করিবে । যলরোধ এবং উদরাগ্নান হইলে, হিঙ্গস্াবর্তি বা 
ত্রিকটকাগ্যাবর্তি প্রয়োগ অথবা গুহাদেশে পিচ কারী প্রয়োগ করিবে । 

হিজদ্যাবর্তি। হিং ষধু ও সৈ্ধবলবণ; সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বাতির ন্যায় 

প্রস্তুত করিবে; অনন্তর এ বর্তি ঘ্বতলিপ্ত করিয়া গুহ্দ্বারে প্রবেশ করাইবে। 

ভ্রিকটুকাগ্া! বর্তি। শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধবলবণ, শ্বেতসর্বপ, গৃহ্ধূষ, কুড় ও 
ময়নাফল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা একত্র মর্দন পূর্ববক মধু ৮ তোলা 

উহাতে মিশ্রিত করিয়া যুঢ অগ্রিতে পাক করিবে, অনন্তর গাঢ় হইলে বাতির ন্যায় প্রস্তত 
করিয়। গুহাদ্ারে প্রবেশ করাইবে। 



জ্বর-চিকিওসা। ৬১ 

সন্নিপাতত্বরে-_নাড়ীর গতির বিশৃঙ্বলতা হিমাঙ্গঈ-চিকিৎসা।' 

বালুকান্বেদ । সন্নিপাতজরে কের প্রকোপ বশতঃ শরীর শীতল 

এবং নাড়ীর গতির বিপধ্যর লক্ষিত হইলে) রোগীর জদরঃ চক্ষু ও অগু- 

কো ব্যভীত সমস্ত স্কানে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিতে থাকিণে। 
মৃবৎ শরীর উঞ্চ না হয, তাবৎ স্বেদ প্রদ[ন করা কণ্তপ্য। 

বলুকাসের । প্রস্থতবিপি ২৪ ০ঠায় প্রষ্টব্য। 

কর্কোটিকাগ উদবর্তন ॥ শীতাঙ্গসন্নিপাতে বা অন্তান্ত সন্নিপাতজ্বরে 

নোগর গাত্র শীতল হইলে, এই চর্ণ তাহার সমস্ত গাত্রে সর্বদ! গাঢ়রূপে 

মক্দন করিবে । উহা প্রঘোগদ্বারা প্লেম্া বিনষ্ট ও শরীর উচ্ঞ হয়। 

কর্দোটিকাগ উদর্তশ । শীতঘোনামূল,। কুলখকলাই, পিপুল: বচ' €ঞ্চজীরা, টিরতা 

রক্কাচ তাঁর মুল, বালা ও হরীতকী: উহাদের প্রতোকের চর্ণ ১ ছটাঁক এবং কট ফল চূর্ণ 
দুই ছটাক; এই সমস্ত মাশ্রত করিবে। 

মুগনীভিযোগ | সন্নিপাতঅরে শ্সেম্ার আধিক্য বশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ 

ঘশ্মা” বশতঃ রোগীর শরীর শীতল হইলে ও নাড়ীর গতির বিপর্ধ্যয় ঘটিলে 

এই গুঁধধ অর্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে ; ওষধ সেবন দ্বার] নাড়ী প্ররুতিস্থ 

ও শহীর উষ্ণ হইলে, এই উষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে । 

মুগনাভিপোগ | মুগনাভি ২ রতি ব। 8 রতি এবং মৃতসঞ্জীবনী স্বরা ৪ তোলা (অভ'বে 

ব্রা) মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১ তোল] । 

বৃহৎকন্ত, রীভৈরব। সন্নিপাত জরে রোগীর শ্রেম্সার প্রকোপ বশতঃ 
অথবা পুনঃপুনঃ ধর্ম হওয়ায় নাড়ীর গতিলোপ ও শরীর শীতল হইলে, এক 

ঘণ্টা অন্তর এই ওষধ তালের শাখার রস সহ সেবন করিতে দিবে । 

বৃহৎ কম্ত,হীভৈরব। প্রস্ততবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দষ্ব্য। 

বৃহৎ সৃচিকাভরণ | সন্নিপাতরে বাতশ্নেম্মার বা শ্লেম্সার প্রকোপ 
বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ ও সর্বশরীর শীতল হইলে, এই ওঁষধ মৃতকল্প 
ব্যক্তিকে আদার রস সহ সেবন করাইবে, এক বটীতে ক্রিয়। প্রকাশ না 
পাইলে, পুশ্রায় ১ বটী সেবন করিতে দিবে, এইরূপে 81৫1৬ বটী পর্যান্ত 



৬২ আযুর্বেবদ-শিক্ষ । 

রোগের প্রবলতান্ুসারে সেবন করান যায়, ইহা সেবন করাইতে না পারিলে 
রোগীর মন্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া লাগাইয়া দিবে এবং ক্রিরাপ্রকাশ 
পাইলে যখোচিত নীতক্রিয়া করিবে । 

ব্ুহৎ সুচিবাভরণ | প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

আগন্ত জ্বর-চিকিৎসা | 

বিষভক্ষণজনিতভ্বরের লক্ষণ । বিষতক্ষণজনিত জরে অতিসার, 
অন্নে অরুচি, পিপাসা, সুচীবিদ্ধবৎ বেদন। ও মৃচ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়। জঙ্গম বিষ ভক্ষণে অতীসাঁর হন না, স্থাবর বিষই বিরেচন গুণসম্পন্ন । 

ওষধিগন্ধজনিত স্বরের লক্ষণ | তীক্ষ ওষধির (পুষ্পবিশেষের পরাগ ) 

ঘাণ দ্বার! জ্বর উৎপন্ন হইলে মুচ্ছা, শিরোবেদনা এবং বমন উপস্থিত হয়। 

কামবেগজনিত জ্বরের লক্ষণ | পুরুষের অতিলযিত স্ত্রীর অপ্রপ্তি 

হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মনের বিশৃঙ্খলতা, তন্দ্রা, আলম্ত, অন্নে- 
অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও শরীরের কৃশত] প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ন্রীলোকদিগের কামজ্বর উপস্থিত হইলে, মুচ্ছ।, শরীরের বেদনা, পিপাসা, চক্ষু- 
দ্বয়ের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ, স্তনদ্ধয়ে ও মুখে ঘন্মৌধগম এবং জদয়ে দাহ, এউ 
সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ভয়, শোক ও ক্রোধ জনিত জ্বরের লক্ষণ | ভয়জন্য জর হইলে 

প্রলাপ, শোকজন্য জ্বরে প্রলাপ, এবং ক্রোধজগ্গ জ্বরে পিতসহযোগে বায় 

দ্বার রোগীর কম্প উপস্থিত হয়। 

ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের লক্ষণ । ভূতাবেশজন্য জর হইলে, তাহাতে 

রোগীর উদ্বেগ, বিনাকারণে হাস্ত, রোদন ও কম্প উপস্থিত হর, এই জ্বর 

কোন সময়ে বেগবান্ ও কোন সময় অল্প বেগযুক্ত হইয়। থাকে। 

'অভিচার ও অভিশাপ জন্য জ্বরের লক্ষণ । অভিচার (মারণ ও 

'বশীকরণাদি মন্ত্র) ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং 

আভিচারিক মন্ত্রারা আকৃষ্ট ব্যক্তির প্রথমে মনস্তাপ, অনস্তর শরীরের 



জ্রর-চিকিওসা | ৬৩ 

উষ্ণতা, তৎ্পরে বিক্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ এবং মৃচ্ছা জন্মে ও প্রতিদিন 

জ্বরের বেগ বর্ধিত হ্য়। 

বিষ্ভক্ষণ ও ওষধিগন্ধজনিতস্বরে-_ওঁষধ [ 

বিষতক্ষণে এবং তীব্র ওষধির আঘ্বাণবশতঃ জ্বর উৎপন্ন হইলে, রোগীকে 

বিষনাশক ও পিত্তনাশক ওষধ এবং সর্বগন্ধরুত কষায় সেবন করাইবে। 

স্থাবর বিষতক্ষণে অতীসার হয়, সুতরাং তাহাতে বমন করান কর্তব্য । 

অজিতাগদ | স্থাবর বা জঙ্গমবিষ সেবন জন্য আগন্তজ্বরে রোগীর 

অভিসার, অন্নে অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই ওঁধধ 

রোগীকে সেবন করাইবে । অন্ুপান--জল। 

মজিতাগদ | [বডঙ্গ, শ্রাকনদি, হরীতক", আমলকী, বহেড়া, বনবমানী, হিং, তগর- 

পাকা, *ঠ, পিপুল, মরিচ, বিট লবণ, সৈদ্ধবলবণ, সাস্তারলৎখ, সৌব্চললবণ করকচ.- 

লবণ ও রক্তচিত্), এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মর্দন পূর্বক গোশৃঙ্গমধে) রাখিয়া 

অন্ধ গোশঙ্গ দ্বারা ১৫ দিন আচ্ছাদিত কররয়া রাখিবে, অনস্তর বহির্গত করিয়া সেবন 

করাছবে | মাহ 1 আনা। 

সর্বগন্ধকষায়। দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর' তেজপত্র, কপূর, কাকল।, অগ্ুরু, কুক্কুম 

ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোল, জল ৩২ তোল, পাকশেষ ৮ তোলা । 

কাঁমজ্বরে-_ ওষধ। 

স্বীলোকের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্ঞন্ঠ মুচ্ছা, পিপাসা ও শরীর- 
বেদন। হইলে, সুগন্ধি পুষ্পাদিদ্বার৷ সমাচ্ছন্্র শয্যায় স্ত্রীকে স্বীয় পতি সহ ক্রীড়া 
করিতে দিবে, এইরূপ ক্রীড়। দ্বারা স্ত্রীলোকের কামজ্বর নিবৃত্ত হয়। 

বালাদিক্কাথ । পুরুষের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মনের 

চঞ্চলতা, তন্দ্রা, আলম্ত ও অন্নে অরুচি ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে 
বালাদি ক্কাথ সেবন করাইবে এবং সুন্দরী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিতে দ্বিবে 
অথব| রোগীর ক্রোধ উৎপাদন করিবে; তাহাতেও কামজরের শান্তি হয়" 

বালাধিকাথ | বালা, পদ্ুপুষ্প, রক্রচন্দন, বেণার মুল, দারুচিনি, ধনে ও জ্টামাংসী, 
এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ ঠোল!, শেষ ৮ তোলা । 



৬৪ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 

ভয়াদিজনিত জ্বরে--ওষধ। 

ভয় বা শৌোকবশতঃ জ্বর হইলে, রোগীর মনে ক্রোধ উৎপাদন এবং 

কাষভাব উদ্দীপন করিবে অথবা সুন্দরী স্ত্রী সহ ক্রীড়া করিতে উপদেশ 

প্রদান করিবে । মানসিক জবর উপস্থিত হইলে, মনের শান্তি প্রদান দ্বার 

রোগীকে সুস্থ করিবে । ক্রোধ বশতঃ জ্বর হইলে, পিত্তনাশক দ্রব্য প্রদান 

করিয়া রোগের শান্তি করিবে । 

ভূতাভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরের শান্তির জন্য বিবিধ যজ্ঞ 
হোম ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া! করিবে। 

নিরাম ও মধ্যভ্বরে-_-ওষধ। 

চন্্রশেখররস | পিত্তশ্রেক্প্রধান সনিপাতজ্রের নিরাম অবস্থায় 

এই ওধধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে, নিরাম অবস্থার রোগীর জ্বরের বেগ 

অধিক এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা ও গাত্রে ঘন্ম ইত্যাদি উপসর্ণ থাকিলে 

রোগীকে জরের নৃনাধিক্য অন্গসারে দিনে ২৩ বটী সেবন করাইবে, অনু- 

পান_ করলাপাতার রস ও মধু; রোগীর তন্দ্র! বা শ্রেক্সার প্রবলতা থাকিলে, 

পাকা কাঠাল পাতার রস ও মধু; অথবা আদার রস ও মধু। 

চন্দ্রশেখররস। প্রস্তুতবিধি ৩৫ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

শীতারিরস | নিরামজ্বরে রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে, এই 

ওষধ তাহাকে প্রাভে ১ বার মাত্র সেবন করাইবে। ইহা সেবনে ২।৩ বার 
দাস্ত হয়; অবস্থান্থুসারে কাহারও বা! ততোধিক দাস্ত হইয়া থাকে । 
নিরাম অবস্থায় অল্প জ্বর থাকিলে, ইহা প্রয়োগে তাহাও বিনষ্ট হয়। যাহাঁদের 
জর হইলেই ন্বভীবতঃ দাস্ত হয়, তাহাদিগকে এই ওষধ সেবন করাইবে না । 
বাতজ্রে ব৷ বাতশ্রেম্মজ্রের নিরাময় অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা! 
অত্যন্ত উপকারী। অন্ুপান-_উষ্জজল। 

শীতারিঃস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগারখৈ ১ তোলা, শোধিত জয়পাল- 
বাঁজ ২ তোলা,সৈক্ধবলবণ ১ তোলা,মরিচ ১ তোলা, তেঁতুলচটা ভশ্ম ১ তোল!, বিষ ১ ভোলা 



জ্বর-চিকিৎসা ৷ ৬৫ 

এই সকল ভ্রব্য একত্র করিয়া জদ্বীরের ( গোড়ালেবুর ) রসে উত্ভমরূগে মর্দম করিঝে ; 

বটী ছুই রতি প্রমাণ | 

বাতপিত্াস্তকরস | বাতপিত্তাশ্রিত জ্বরে অল্প বেগ এবং তৎসহ 

দাহ, পিপাসা ও ভ্রম ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন 
করাইবে । ইহা! মধ্য ও জীর্ণজ্রেও প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। নিরাম 

অবস্থায় জরের বেগ পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে অথবা জরে বাতশ্নেম্সার লক্ষণ 
ষ্ট হইলে ইহা কখনও সেবন করাইবে না, জ্বরের অবস্থান্থসারে বৈকালে 
এবং দুই প্রহরের পর এক এক বটী রোগীকে সেবন করাইবে। বৈকালে 
অন্নকাল ২।১ ঘণ্ট৷ মাত্র জরের অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে, সেই অবস্থায় এই 
ওষধ সমধিক কার্য্যকারী। অন্ুপান-_যষ্টিমধুর কাথ ও চিনি। 

বাতপিত্বাস্তক রস। রস, গন্ধক, অভ্র, মুখা লৌহ, স্বণমাক্ষিক, হরিভাল, এবং ভাত্র ; 

এই সকল এব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দন পূর্ববক যষ্টিমধু, কিস্মিস্, গুলঞ্চ, আমলা, 

শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রতোকের রসে (রদ অভাবে কাথ গ্রহণ করিবে ) একবার 

ভাবনা দিবে । বটী ৩ রতি পরিমাণ। 

মধ্যমজ্তবরাস্কুশ | নিরামাবস্থায় জরের অল্প বেগ এবং মধ্যজ্বরে ও 

রোগীর জ্বরকালে গাত্রদাহ ও ভ্রম ইত্যাদি পিত্তজ্বরের লক্ষণ বা পিত্তশ্রেম্স- 
জরের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর জরের 
বেগ অধিক থাকিলে, জ্বরের মিরাম অবস্থায়ও এই ওষধ সেবন করাইবে না, 
পরাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে তিনবার সেবনবিধি। অন্ুপান-_পিপুলচুর্ণ ও মধু বা 
সেফালিক। পাতার রস এবং মধু। 

মধ্যমজ্বরাক্কুশ । পারদ ২ তোলা!গন্ধক ২ তোলা, শু ঠ ১ তোলা,সোহাগার খৈ ১ তোলা, 
হরিতাল ১ তোল ও বিষ ১ ভোলা, এই স্মস্ত একত্রমর্দন করিয়া ভীষরাজের রসে ৩ দিন 

ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি। 

জ্বরারি অভ্র । বাতশ্বেম্মাশ্রিতজ্বরের বা সন্নিপাতজরের নিরাম অবস্থায় 

কিন্বা মধ্য ও বিষমজরে এই উষধ প্রয়োগ করিবে'; রোগীর কাস, গ্রীহা বা 
যক্কতবৃদ্ধি) অগ্রিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্ধমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত 
কার্ধযকারী ; প্রীহার বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে, এই ওধধে সোহাগার পরিবর্তে 



৬৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 

অমুতীকরণ বিধানান্থুসারে তাত্রতন্ম প্রয়োগ করিবে । যাহাদের প্রত্যহ জ্বর 

হয়, এবং জ্বরের মধ্য বা অধিক বেগ ও তৎসহ রোগীর গাত্রবেদনা, শিরঃশুল 

প্রন্থুতি বিদ্যমাম থাকে? তাহাদিগকে ইহা সেবন করান যায়। বিষমজ্বরে 
অর্থাৎ অন্টেদ্বাক্ক, অন্তেদ্যক্কবিপর্যযয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয় প্রভৃতি 

জ্বরের অধিক বেগ দৃষ্ট হইলে, এই উষধ সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থা- 
নুসারে দিবসে একবার বা ছুইবার সেবনবিধি। অন্ুুপান-_- কোষ্ঠকাঠিন্য 
থাকিলে, আদার রস ও মধু) প্রীহার আধিক্য থাকিলে, মনস! সীজের পাতা 
আগুণে গরম করিয়া! তাহার রস, পিপুল চর্ণ ও মধু। 

হ্যারি অভ্র। অভ্র১ তোগা, পোহাগার খে ১ তোলা' পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১০তাল। 

বিষম ১ তোলা, পৃস্তরবীজ ২ তোলা, স্তঠ ১1৭8 রতি, পিপুল ১1%৪ রতি, মরিচ ১॥৭৪ রতি; 
এই সকল মিশ্রিত করিবে । বটা ২ রতি। 

চিন্তামণিরস | একদোষ ব৷ দ্বিদোধাশ্রিত জরে অথবা সন্নিপাত- 

জ্বরের নিরাম অবস্থায় এবং অন্টেত্যক্ক ও অন্তেছ্যক্ষবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষষ- 

জ্বরে রোগীর কাস, গাত্রবেদন! ও দুর্বলতা! প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাঁহাকে 

এই ওুঁষধধ সেবন করাইবে; বৃদ্ধ ও যাহাঁদের শরীর রুশ তাহাদিগকে মুদুজরে 

এই গঁধধ যত্ত পূর্বক সেবন করাইবে। জীর্ণজ্জরেও ইহা অত্যন্ত উপকারী । 
ইহা প্রাতে ১ বার ও রাত্রে ১বার সেব্য। অন্থুপান- আদার রস ও মধু; 
কাস থাকিলে পিপুল চুর্ণ ও মধু। 

চিন্তামণিরস। স্বর্ণ, 'রীপা, হরিতাল, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, 
মনঃশিল1 ও কন্ত,রী, এই সকল ওঁষধ সমভাগে লইয়। একত্র করত জলে মর্দন করিবে। 
বটী২ রতি। 

সৌভাগ্যবটী | সর্ধপ্রকার জ্বরের নিরামাবস্থায়। বা মধ্যজ্বরে এবং 

জীর্ণ ও বিবমজ্বরে অর্থাৎ অন্যেছ্যুক্কবিপর্য্যয়, সম্তত, সততক, সততকবিপর্ষ্যয় 

প্রভৃতি জরে এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । জ্বরের মধ্য বা অল্পবেগ থাকিলে, 

এবং রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, জরের সময় চক্ষুজবাল। 

ও তষ্জা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ওঁষধধ সেবন করাইবে | যাহাদের 

দীর্ঘ কাল হইতে শ্রীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অল্প বা 



ভ্বর-চিকিৎসা | ৬৭ 

প্রবল রূপে জর প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদের পক্ষেও এই ওধধ অমৃতবৎ 

উপকারী । অন্পান-_প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে 
মনসা সীজের পাতার রস, পিপুলচুর্ণ ও মধু। কেবল জ্বর ও কাস থাকিলে, 

বাসক পাতার রস ও মধু। জ্বরকালে মাথায় বেদন! বা ভার বোধ হইলে 

নিসিন্দা পাতার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু । 

সৌভাগ্যবটী। সোহাগারউথ, বিষ, জীরা, বিটুলবণ, সৈক্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, করকচ- 

লবণ, সৌবচ্চললবণ, শুঠ, পিপুল। মব্রিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস, 
এই সকল ওউষধ সমভ!গে একত্র কারিয়া মর্দন করিবে; পরে নিসিন্দা পাতা, ভীমরাজ, 

কেশুর্্যা, বাসকপ;তা ও আপাঙ.পাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার ( মতান্তরে ৭ বার ) 

চাকনা দিবে | বটী২ রতি। 

মকরধ্বজ বটিকা | সব্বপ্রকার জ্বরের নিরাম অবস্থায় জ্বরের বেগ 

অল্প থাকিলে ও শরীর অত্যন্ত রুশ হইলে, শরীরের ছুর্বলত। বিনাশার্থ এই 
ওউধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে জঙ্জরিত কশ 

ব্যক্তির জ্বর বিরামাস্তে অত্যন্ত ছূর্বলতা প্রকাশ পাইলে, তাহাদের শুক্রা্দির 

শরক্ষতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় এই ওষধ সেবন 

করান সর্বপ্রকারে কর্তব্য, যক্ষা ও ক্ষয়কাসাদি জনিত হূর্বলতায় ইহা সেবন 

করান যাইতে পারে, পরাতে ও সন্ধ্যার পর ১ বটা সেব্য। অন্পান_ পানের 

্স ও মধু । কোষ্ঠকাঠিন্ঠ থাকিলে আদার রস ও মধু। 

মকরধবজ বটিকা। স্বর্ণ ১ তোলা, রূপা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, কম্ত,রী ১ তোলা, 

[কতা ১ তোলা, জাতী ফল ১ তোলা, রসপিম্দুর ২ তোলা, কপূর ২ তোলা? প্রবাল ২ তোলা, 
ঘত্র ৪ তোল! ও স্ব্ণসিন্দুর ১৬ তোলা; এই সমস্ত গুধধ একত্র করিয়া! জলে মর্দন করিবে । 

টী২ রতি। পু 

জ্বরারিরস। অন্তান্স জরের নিরামাবস্থায় ও বিষমজ্বরে জ্বরের অধিক 

বগ প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে দাহ, ঘর্ম ও কম্প ইত্যাদি উপসর্গ 
াকিলেঃ এই ওষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা পেবন করিলে কোনও 
কোনও ব্যক্তির বমন হইবার আশঙ্কা; অতএব এই ওঁষধ সাবধানে 
'সবন করাইবে | জ্বরের অবস্থান্থসারে দিনে ও রাব্রে ২৩ বার সেব্য। 
মন্ুপান-- আদার রল ও মধু। 



৬৮ আমুর্বেদ-শিক্ষা! ৷ 

হ্বরারিরর | পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা,বিব ২ তোলা, শু ঠ ২ তোলা, পিপুল 
২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাত্্র- 
১ তোলা ও ধুস্তরবীজ ২ তোলা; এই সকল ওউষধ একত্র মর্দন করিবে, পরে রোহিত মংস্তের 
পিভ, আকন্দ-ক্ষীর ও আদার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথা ক্রমে ১ দিন করিয়া ভাবনা 

দিবে। বী১রতি। 

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররন | বাতশ্লৈম্সিক বা সান্লিপাতিকজরের নিরাম অব- 

স্থায় অর্থাৎ ৭, ৯) ১০১ ১২) ১৪) ১৮ বা ২২ দিন পরে এ উপন্রব ও জরের 

উত্তাপ কথঞ্চিৎ হ্বাস পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করাইবে এবং সম্তত 

( অবিচ্ছেদী জ্বরে ), সতত ( দ্বৌকালীন ) এবং রাত্রিগত বিষমজ্বরেও ইহ। 
উৎ্ুষ্ট ওধধ। জ্বরের অবস্থান্ুসারে দিনে ২৩ বার ও বাৰ্রে ২৩ বার এই গুঁষধ. 

প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান-__কোষ্ঠশুদ্ধি ও কাস থাকিলে, পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

কোষ্ঠকাঠিন্য ধাকিলে আদার রস ও মধু । 

বৃহৎ বিশ্বেস্বররস। হিছগুল, শুঠী, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, সোহাগার- 
খৈ, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, দস্তা, সীসা. অভ্র, লৌহ, যুক্তা ও কম্ত,রী; এই সকল ভ্রব্য প্রতে/কে 
২ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ৮ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রে মর্দন করিবে 

বটী ২ রতি। 

সার্ববভৌমরস। বাতশ্লৈম্িক ও সন্নিপাতজ্ববের নিরাম অবস্থায় বা 

মধ্যজ্বরে জরের বেগ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে এবং সম্ভত ও অন্তেদ্যক্ক প্রভৃতি 
বিষমজ্বরে রোগীর কাস; সর্বদা প্রবল জবর, মাথার ভারবোধ, সর্দি বা শ্লীহাবৃদ্ধি 

ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওষধ যত্ব পূর্বক প্রাতে, সন্ধ্যায় 
ও রাত্রে সেবন করাইবে। সর্দি ও কাসসংযুক্ত বিষমজ্বরেও এই ওষধ অত্যন্ত 
উপকারী । অন্পান- পিপুল চূর্ণ ও মধু। 

সার্বভৌমরস। পারদ, গন্ধক, হিল, রৌপ্য, ধুক্ত,রবীজ, হিজলবীজ, দিদ্ধিবীজ, সোহা- 

গারখৈ, দারুচিনি, লা'লগৈরিক, দশ্তীবীজ, স্বর্ণমাক্ষিক, বৃদ্ধদারক বীজ, পিপুল ও কম্ত,রী, এই 

সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে ; অনস্তর রক্তচিতার মূলের রসে * বার ও 

আদার রসে $ বার বখাক্রমে ভাবনা দিষে। বটী৩ রতি । 

জ্বরমাতঙ্গকেশরী | সন্লিপাতজ্রের নিরাম অবস্থায় উপদ্রবাদি হাস 

পাইলে ও জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত 



জ্বর-চিকিৎসা । ৬৯ 

কুশ হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করাইবে ; ইহা৷ প্রলাপক, চাতুর্থক, 
চাতুর্থক বিপর্যয় ও সততক প্রভৃতি জীর্ণজ্রে এবং ক্ষয়কাস, রক্ত পির্ত 

ও যক্ষা প্রভৃতি রোগে প্রবল জ্বর থাকিলেও সমধিক কার্যকারী ; 
ইহা অত্যন্ত পুষ্টিজনক ও জ্বরপ্প ; বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে এঁ সকল 

অবস্থায় জরের অবস্থাভেদে প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেব্য । জীর্জ্বরে জ্বরের 
উত্তাপ অতি অল্প থাকিলে, এই ওঁষধে হরিতাল স্থানে মুক্তা ব্যবহার করা 
কর্তব্য। অন্নুপান--পিপুলীচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রল ও মধু । 

জ্বরমাতঙ্গকেশরী । তাম্র ১ তোল!, রৌপ্য ২ তোলা, পিতল ৩ তোলা, কাংস্ত ৪ তোলা, 

সীসা « তোলা, স্বর্ণ ৬ তোলা+ কন্ত,রী ৭ তোলা, হরতাল ( মতান্তরে মুক্তা ) ৮ তোলা, 

লৌহ ৯» তোলা) বঙ্গ ১* তোলা” স্বর্থমাক্ষিক ১১ তোলা, স্বর্ণ সিন্দুর ১২ তোল ও অভ্র ১৩ 

তোল। এই সকল একত্র করিয়া আদার রসে মর্দন করিবে । খরী২ রতি। 

জ্বরে _কষায়প্রয়োগ-বিধি | 

বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে রোগীকে কথায় পান করাইবে। এই- 

রূপ পিতুজ্বরে ১* দশ দিন, কফজ্বরে ১২ বার দিন, পিত্ত প্রেম্বজ্বরে ৭ সাত দিন, 

বাতপ্রেম্মজ্বরে ৯ নর দিন, বাতপিত্তজ্বরে ৭ সাত দ্িন অতীত হইলে ও সন্ি- 
পাত জ্বরে ৭, ৯, ১০১ ১২, ১৪%*১৮ বা ২২ দিন অতীত এবং উপজ্রবসমূহ 
অনেকাংশে হাস পাইলে ক্কাথ (পাঁচন ) সেবন করিতে দিবে, & সমস্ত দিন 
অতীত হইলে এ সকল জ্ববাক্রান্ত রোগীর আমরসের সধ্যক্রূপে পরিপাক এবং 
জ্বর নিরামাবস্থায় পরিণত হয়, তখন রোগীকে ককাথ ব্যবস্থা কর যাইতে 
পারে। জরের উত্তাপ ও দোষের বলাবল অন্থুসারে বিবেচন! পূর্বক বিবিধ 
কাথ ও রসপ্রধান জ্বরারি অভ্র, সৌভাগ্যবটা ও জ্বরারিরস প্রভৃতি ওষধ ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করিবে । 

শুগ্যাদিকাথ | বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে এবং রোগীর গাত্র- 

বেদনা, অল্পজঙ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিগ্ভমান থাকিলে, রোগীকে 

প্রাতে এই কাধ সেবন করিতে দিবে, ইহ! সেবনে জবর বেগ ক্রমশঃ 

কমিয়া আইসে এবং দোষেরও পরিপাক হইয়া থাকে । 



৭৩ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 

শুষ্যাদিকাথ। শুঠ, চিরতা, নাগরমুখা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য /* তোলা, 

জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

কণাদিকাথ | বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে রোগীর জ্বরের অল্প- 

বেগ ও তৎসহ হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন 

প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 

কণাদিকাথ। পিপুল, রস্থন, গুলঞ্চ, শু ঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুখ! ; এই 
সকল ভ্রব্যের প্রত্যেকে ।* আনা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা । 

প্রীফলাদিকাথ । বাতজরের নিবামাবস্থায় অর্থাৎ ৭ দিন অতীত 

হইলে, রোগীর নিদ্রার অল্পতা, মাথ! ঘোরা, সর্বাক্ষে বেদনা ও জ্বরকাঁলে 

কম্প ইত্যাদি থাকিলে, রোগীকে এই পাচন প্রাতে সেবন করাইবে। জ্বরের 

বেগ অন্ন এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই পাচনের সহিত সোণাপাতা | আন। 

মিশ্রিত করিয়া লইবে । প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, সোণা- 

পাতা মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন নাই। 

শ্রীফলাদিকাথ। বেলছাল, শৌণাছাল, গান্তারী, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, 

চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পিপুল পিপুলমুল, রাস্মা, কুড়, শুঠ, চিরতা, মুখ, 

বেড়েলা, গুলধ, বালা, কিস্মিস্, দুরনালভ। ও শুল্ক; এই দকল ভ্রব্য দমভাগে মিলিত ছুই 

তোলা, জল ৩২ তোলা? শেষ ৮ তোলা! 

পঞ্চমূল্যাদিকাথ | বাতজরে সাতর্দি অতীত হওয়ার পর রোগীর 

শরীরের সন্ধিস্থানে বেদন। থাকিলে, এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে, 

ইহা সেবনে বাতরোগেরও বিশেষ উপকার দর্শে, আমবাতে, বাতমিশিতজ্বরে 

সর্ধাঙ্গগতবাতে এই পাচন ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

পঞ্চমূল্যাদিকাঁথ | বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, 

বেড়েলা, রাম্্রা, কুলথকলাই ও কুড় ; এই নয়টী ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ তোলা, জল ৩২ 

তোল? শেব ৮ তোলা । 

পর্পটাদিকাথ । পিতজ্বরে ১* দিন অতীত হইলে রোগীর দাহ, বমি 

ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে 
সেবন করিতে দিবে । 
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পর্পটারদিকাথ। ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন। বাল! ও শুঠ; এই চারিটী ভ্রব্য সমভাগে 
মিলিত ২ তোল! গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! 

হ্ীবেরাদিকাথ | পিতজরে ১* দিন অতীত হইলে, জ্বরকালে রোগীর 
প্রবল পিপাসা, দাহ ও পাতল৷ দাস্ত ইত্যার্দি উপসর্গ থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে 
এই পাঁচন সেবন করিতে দিবে ; ক্কাথ সিন্ধ করিয়া শীতল হইলে রোগীকে 

সেবন করাইবে । 

হ্রীবেরাদিক্কাথ । বাপা, রক্তচন্দন। বেণার মূল, মুখা ও ক্ষেতপাপড়া; এই পাচটী দ্রব্য 

নমভাগে মিলিত ২ ছুই তোলা গ্রহণ করিবে, জল ৩২ তোলা, শেষ।৮ তোল! । 

কিরাতাদি কাথ। পিত্জরে দশ দিনের পর রোগীর জ্বরকালে দাহ 

' তৃষ্ণা, বমনবেগ বা বমন এবং মুখের কট, আস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে 
প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই পাচন সেবন 

: করিলে এ সমস্ত উপদ্রব এবং জবর ক্রমশঃ কমিয়। আইসে। 

কিরাতাপিরাখ | চিরতা, গুল, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেতপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ ; 

এই % সাতটা দ্রখ্য মমভাগে মিলিত্ব ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, পাক শেষ 

৮ তোল । 

দ্বোক্ষাদিকাথ | পিত্ৃজ্বরে দশদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর জ্বর- 

কালে অসহৃদাহ, প্রলাপ, মুখশোধ, শরীরাত্যন্তরে দাহ? মৃচ্ছা, পিপাসা! এবং 
. কোষ্ঠকাঠিন্ঠ প্রভৃতি থাঁকিলেঃ তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন 

ক্রাইবে। ইহ! সেবন করিলে কোষ্ঠপুদ্ধি হয় এবং দেহের অবস্থান্থসারে 
কাহারও বা ২।১ বার দাম্ত হইয়া থাকে । এই পাচন উদ্ধগত রুক্তুপিত্তে 

প্রয়োগ করা যায়। 

দ্রাক্ষাদিকাথ। কিস্মিস্, হরীতকী, মুখা, কটকী ও ক্ষেতপাপড়। ; এই সকল ভ্রব্য সম- 
ভাগে মিলিত ২ ঢই তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 

সিন্ধুবারকাথ | কফজরে বারোদিন অতীত হইলে এবং রৌগীর 
শ্রবণশক্তির অল্পত। ও হাটুর শক্তি হাস পাইলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে 
সেবন করাইবে ; অবস্থান্থসারে সাতদিনের পরও সেবন করান যাইতে পারে । 



৭২ আযুর্ধেদ-শিক্ষা 

' সিন্ধুবারকাথ | নিসিন্দাপাতা। ২ তোলা, জল ৩২ ভোলা, শেষ ৮তোলা,ছাকিয়া তাহাতে 

পিপুল চুর্ণ।* চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। 

মরিচাদিকাথ | কফজরে, বারোদিন অতীত হইলে রোগীর শরীরে 

ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও ব্যনভাঘ ইত্যাদি উপসর্গ সহ অন্ন 

জ্বর থাকিলে, তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দ্িবে। 

মরিচাদিকাথ। মরিচ, পিপুঞ্মূল, শুঠ, কুষ্ণঙগীরা, পিপুল, রক্তচিতা কুফল, কুড়, 

মুখা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাকড়াশৃঙ্গী, ঘোয়ান ও নিমছাল; এই ১৬টী 

দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা. জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

গুড়ুচ্যাদিকাথ । বাতপৈত্তিক জ্বরে সাত দিনের পর রোগীর অত্যন্ত 

পিপাস!, বমি ও দাহ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে 

রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহাতে এ সকল উপদ্রব ও জ্বর উভয়েরই 
নিবৃত্তি হয় ; বমন প্রবল থাকিলে এই কাথের সহিত মধু অর্ধ তোল! মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করাইবে । 

গুড়চ্যার্দিকাথ । পদুগুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্ঘাকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন ; এই পাঁচ দ্রবা 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

বৃহৎ গুড় চ্যাদিকাথ | বাতপৈত্িকজ্বরে সাতদিন অভীত হইলে, 

রোগীর পিপাসা, দাহ, বমন ও কোঁষ্ঠবদ্ধতা, ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই 

পাঁচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তোন্বন সন্নিপাত 

জরেও ইহ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 

বৃহৎ গুড়,চ্যাদিকাথ। গুলঞচ, রক্তচন্দন, পদ্কাষ্ঠ, শুঠ, ইন্দ্রযব, হুরালভা, হরীতকী, 

সোন্দালমজ্জা, বাল, আকনাদ্দি, ধনে? মুখ ১৬৩. কট কী, এই ১৩টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত 

২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ছাকিয়া উহাতে পিপুল চর্ণ দুই আনা মিশ্রিত 

করিয়া! সেবন করিতে দিবে | 

ঘনচন্দনাদিকাথ | বাতপৈত্তিক জরে সপ্তাহ অতীত হইলে গাত্রদাহ, 
নও অরুচি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ 

প্রীতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। জরে পিপাসা থাকিলে, এই কাঁথ সেবনে 
তাহাও দূরীভূত হয় ॥ পিত্তপ্রধান শরীরে এই পাচন অত্যন্ত উপকারী । 
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ঘনচন্দনাদিকাথ। মুখা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া? কট-কী? বেণারমূল, পল্তা৷ ও বালা এই 

ধুটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

পঞ্চভদ্রে কথ ৷ বাতপিত্তজ্বরে সপ্তাহান্তে রোগীর গান্রদাহঃ জরের 

আরন্ত কালে অত্যধিক কম্প ও দাহ প্রভৃতি বিগ্ভমান থাকিলে, প্রত্যহ . 

প্রাতে সিদ্ধ করিয়া এই পাচন সেবন করিতে দিবে ; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 
এই ক্কাথের সহিত সৌদাস্ধলর শাস ॥* তোল! মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । দুষিত জল বায় সমুৎ্পন্নজ্বরে (ম্যালেরিয়৷ জ্বরে ) এই পাচন 
অত্যন্ত উপকারী । 

পঞ্চভত্রকাখ। গুলঞ%্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুখা, চিরতা ও শ2ঠ; এই পাঁচটী গ্রবা সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, এল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা । 

অগ্মতাষ্টক ক্লাথ । পিতশ্নেম্সজ্রে সপ্তাহ অতীত হইলে পর রোগীর 

জ্রকালে পিপাসা ও গাত্রদাহ অথবা বমন বিদ্বামান থাকিলে, রোগাকে এই 

পাচন প্রত্যহ 'প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে । 

অমুতাষ্টককাথ। গুলগ্চ, ইন্দ্রধব, নিমছাল, পল্তা, কট কী, শু ঠ, রক্তচন্দন ও মুখ! ; 

এই আটটা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই ক্কাথ 

ছাঁকিয়া উহার সহিত পিপুলচুণ * আনা মিশ্রিত করিবে | 

কণ্টকার্ধযাদিকাথ | পিত্তশ্নেম্মজ্বরে সাত দিন অতীত হইলে পর 

রোগীর জ্বরকালে দাহ, পিপাসা এবং কাসাধিক্য অথবা পার্খবেদনা 

ইত্যার্ি বিদ্যমান থাকিলে. এই পাচন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে 

সেবন করিতে দ্িবে। কাস ও হৃদয়ে বেদন৷ থাকিলে, ইহ] অত্যন্ত 
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কণ্টকার্ধযাদিকাঁথ। কণ্টকারী, গুল) বামনহাটী, শুঠ, ইন্দ্রষব, দুরালভা, চিরতা, 

রক্তচন্দন, মুথা, পল্তা ও কট-কী; এই এগারটী ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ 

তোলা? শেন *« ভোলা। 

পঞ্চতিক্তকাথ । বাতজ্বরে, পিত্তজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্তশ্রম্ম- 

জরে এই পার্চন রোগীকে সেবন করিতে দিবে । প্রায় সমস্ত আরেই যথা- 
নির্দিষ্ট নিরামাবস্থায় এই পাচন অত্যন্ত উপকারী । 

৯৬ 
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পঞ্চতিক্তক্কাথ। কনণ্টকারী, গুল, শুঠ, কুড় ও চিরতা ; এই পাচটী ভ্ত্রব্য সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

পঞ্চকোলকাথ | কফজরে ১২ দিনের পর এবং বাতশ্নেম্মজ্বরে ৯ 

দিনের পর এই পাঁচন প্র।তে সেবন করিতে দ্বিবে । কিন্তু রোগীর উৎকাসি, 

হৃদয়বেদন] ও পাখশুল ইত্যাদি উপসর্গ বি্ধমান থাকিলে ৭ দিনের পরই 
সেবন করিতে দেওয়| উচিত। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও 

বক্ষঃস্থলে গ্রেন্সা সঞ্চিত হওযার শ্বাস প্রথাসের কষ্ট অনুভূত হইলে, এই পাচন 
বিশেষ উপকারী; এ সকল অবস্থায় ইহাতে সৈদ্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়! ঈষদুষঃ 

অবস্থায় রোগীকে সেবন করাইবে। নবপ্রস্থতির যথারীতি রজঃশ্রাবের 

অভাবে উদরে বেদনা এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই 

পাঁচন অত্যন্ত উপকারী; ইহা সেবনে শোঁণিতআব হয় এবং তজ্জনিত 

উপদ্রব হান পাইয়। থাকে । 

পর্চকোলক্াথ। পিপুলঃ পিপুলমুল। চই, চিতামূল ও শু ঠ, এই পাচটি ভ্রব্য দমভাঁগে 

মলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

পিপ্লল্যাদিকাথ | বাতশ্লেম্মজ্বরে ৯» দিনের পর বা অবস্থাবিশেষে 
৭ দিনের পর রোগীর অগ্রিমান্দ্য, যাবতীয় সন্ধিস্থানে ও গাত্রে বেদনা, কাস, 

মাথার ভার ও অল্প জ্বরের বেগ ইত্যাদি বিগ্যমান থাকিলে, এই পাচন প্রত্যত 

পরাতে সিদ্ধ করিরা রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

পিগ্লল্যাদিকাথ। পিপুল" পিপুলমুল, মণ্রচ, গঙ্পিপ্নলী, শ্টাঠ, রুক্তচিতা, চই, রেণুকা, 
এলাইচঃ বমানী, শ্বেতসরিষা, বামনহাটী, আকনাপি, ইন্দ্রমব, জীরা, যহানিম, আতইষ, 
কট.কী, বিড়ঙ্গ গু মুর্ববা, এই ২* টী ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোল। লইবে, জল *২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা; ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘ্বৃতে ভিত হিং ২৩ বলতি মিশ্রিত 

কয়া সেবন করাইবে । 

বৃহৎপিপ্লল্যাদিকাথ | বাতশ্রেম্জ্ষরে ৭ দ্রিন বা৯ দিন পরে রোগীর 

অত্যন্ত গাত্রবেদনা, কাঁস, সন্ধিবেদনা, শিরঃশুল ও বক্ষস্থলে বেদনা ইতযাদি 
উপসর্থ বিদ্কমান থাকিলে প্রত্যহ প্রাভে এই পাচন সেবন করাইবে, এই 

পাচন বাতব্যাধিরোগে (অপতন্ত্র একাঙ্গবাত ব] সব্বাঙ্গবাতে ) ব্যবহৃত হয়। 

এ সমস্ত বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির জর থাকিলে এই ক্াথ প্রয়োগ করিবে। 
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হৎ পিগ্ললাধিরাথ। পিপুল, পিপুলযূল, চই, রক্তচিতা, ”) &, বচ আতইষ, £ষজীরা। 

আকনাদি, ইন্দ্রযব, রেণুকা, চিতা, মুর্ববা, স্বেতসরিষা, মরিচ. কট ফল. কুড, বামনহাঁটা, 

বিডঙ্গ, ক্ষেতপাপড়া, শুক্ষমূল, কণ্টকারী, গজপিপুল, ছ্রালভা, ঘমানী, বনযমানী, 

কাকনাসিক। ও হিং, এই ২৮টা দ্রব্য সযভাগে মিলিত ২ তোল! লইবে, জল ৩২ তোলা, শেব 

৮ তোলা, এই উষধে হিং পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং কথ প্রস্তুত করিয়৷ উহার সহিত ঘ্ৃতে 

ভঞ্জিত হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিবে । 

দশ্মূলকাথ | সা্পাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথব! বাতশ্রেম্জ্বরে 

রোগীর কাস, শ্বস এবং বক্ষঃস্থলে বেদন। প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, 

এই কাথের সহিত পিপুলচুর্ণ | আন। বা অবস্থাতেদে %* আন মিশ্রিত 

করিয়। রোগীকে সেবন করাইবে,যাহাদের শ্বাস দৃষ্ট হয় তাহাদিগকে এ কাথে 

কুড়চর্ণ ”* আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, রোগীর বয়ঃক্রম ও বল 

শন্মনারে প্র সকল চর্ণের মাত্র! নিরূপিত করিয়| কাথের সহিত প্রক্ষেপ দিবে, 

ঘেহেত এ সকল উষপ উষ্ণবীর্ষয । এই কাথ প্রাতে সেবন করাইবে। 

দশমুলরাথ ! [ব্থছাল, শোণ।ভাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী»শীলপাণী.চাকুলে' 

নহতী। কণ্টক।রী ও গোক্ষুর , এই সমস্ত উনধ সমানাংশে মিলত ২ তোগ্া, জল ৩২ 

তোলা, পাকশেস ৮ তোলা। 

দ্বাদশাঙ্গকাথ 1 সন্রিপাঙজরেধ নিরামাবচ্ছ।র রোগীর কস ও পার্গ 

বেধশা পাঁকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করাইবে। 
সহিগাতত্বর ব্যতীত বাশ্নেক্জ্বরেও কাস এবং সন্ধিস্থানাদিতে সামান্ত 

খেদন। অনুভূত হইলে এই ক্কাথ সেবন করান যায়। 

দাদশাঙ্ষক্কাথ | বিখভাল. শোণাছাল, গাম্তারিছাল, পাকগছাঙ, গশিয়ারি, প্রালপাণী, 
বৃতত্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চাকুলে, কুড় ও পিপুল; এই সমস্ত উষধ সমানাংশে মিলিত 

ই তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেন ৮ তোলাগ 

চতুর্দশাঙ্গকাথ । বাতশ্রস্াধিক্য সন্নিপাতজরে ব। বাতশ্রেক্সজ্বরের 

নিরাম অবস্থার কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে অথবা বিষমজরে এঁ সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ক্লাথ সেবন করাইবে । কোষ্ঠশুদ্ধি না 
থাকিলে কাথ সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত তেউড়ীমূলচুর্ণ অবস্থাভেদে |” আনা 
বা॥* তোল! মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে | 
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চতুর্দশাঙ্গককাথ | বিব্ছাল,শোণাছাল: গান্তারিছাল' পারুল, গণিয়ারি,শীলপাণী, চাকুলে, 

বুহতী, কণ্টকারী, গ্রো্ষুর, চিরতা, শু ঠ, মুখা ও গুলঞ্চ ; এই সঙ্চল দ্রব্য সযভাগে মিলিত 

২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা । 

অক্টাদশাঙ্গকাথ | পিত্তপ্েন্সপ্রধান ব। পাকল সন্রিপাত জরে নিরাম 

অবস্থায় রোগীর বমন, পিপাসা, মোহ, দাহ, কাস ও অরুচি প্রভৃতি 

বিগ্মান থাকিলে, তাহাকে এই ক্কাথ সেবন কলাইবে । পিতশ্েম্মজ্ববের 

নিরাম অবস্কারও জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, এই ক্াথ প্রাতে প্রস্তত 

করিয়! রোগীকে সেবন করান যার । 

অষ্টাদশাঙ্গকাথ | বিশ্বছাল, শোণাহাল, গাগ্তারিহাঁল, পারু »গণশিয়ারি, শালপা শীঃচাকুলে, 

বৃহতী, কণ্টকার্ী, গোক্ষুর, চিরতা, দেবদারু, স্টঠ, যুখ।, কট কী, ইদ্্রঘব ধনে ও গজ- 

পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোল, জল ৩২ হালা, শেম ৮ তোলা। 

রুহত্যাদিকাথ | সন্িপাতজ্জরের নিরামাবস্থায় কাস, শ্বাস, দাহ ও 

কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ প্রতে পিদ্ধ করিয়া রোগীকে 
সেবন করাইবে। বাতগ্রেশ্সপ্রধান জ্বরের নিরামাবস্থারও এই ক্াথ সেবন 

করান যাইতে পারে । ৃ 

যুহত্যাদিক।থ। রুহতী, কণ্টকীরী, $, বাষনহাটী, শী, কাকড়াশুজী, দুরালভা, 

ইন্গযব, পল্তা ও ক্ট-কী, এই সকল সমগ।গে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল।, 

শেব ৮ তোলা। 

শট্যাদিকাথ । সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর শ্বাস, কাস, 

বক্ষঃস্থলে ও পার্খদেশে বেদন। এবং তন্ত্র! প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ 

প্রাতে সিদ্ধ করিয়! তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

শট্যাদিকাথ। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, হ্রালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আক- 

নাপ্দি, চিরতা ও কটকী; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা। 

অর্কাদিকাথ | শীতাঙ্গ সম্নিপাতজরের নিরাম অবস্থায় রোগীর গাত্রের 
শীতলতা, মোহ ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ 

করিয়। রোগীকে সেবন করাইবে। 
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অর্কাদিক্কাথ। ম্থাকন্দমূল, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বামনহাটী, কণ্টকারী, গুঠ 

ও কুড়, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোশুভ্র ৩২ তোলা, পাকশেষ 

৮ তোলা । 

পন্মকাদিকাথ । বক্তগ্ীবী বা যাম্যনামক সন্নিপাত অরের নিরামাবস্থায় 

রোগীর রূক্জ বমন হইলে, এই ক্কাঁথ সিদ্ধ করিয়া তাহাকে মধ্যাহে সেবন 

করাইবে, ইহ। সেবনে পিপ]ুঁসা, বমন, শরীরের চক্রাকৃতি শোথ ও ভ্রম প্রভৃতি. 

উপদ্রব বিনষ্ট হয় । 

পগ্মকাদিককাথ। পৰ্ুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড|, মুখ|, জাতীপুষ্প, জীবক, রক্ত চন্দন, 

বালা, নস্মধু ও শমগ।ল, এই ধকল ধ&1 দমভাগে মাল৩ ২ তোলা, জল ৩২ (োল।,। 

শেষ্ষ ৮ তোলা। 

কারব্যাদিকাথ | প্রবল অভিগ্ভাস সন্গিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় 

রোগীর কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তির বিকলত। হইলে, তাহাকে এই ক্াথ প্রাতে 

সেবন করাইবে, ইহ! সেবনে ইন্ড্রিয়ের আোত বিশুদ্ধ হয় । 

কারবা[পিষাথ। কৃষ্ঃতরীরা, কুড়, এরগুমুল, বলাডুমুর, শু ১, গুলঞ্চ, শটা, কাঁকড়া শৃঙ্গ 
হর।লভ|, বামনহাটী, পুনর্ণবা, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্তাধী, পারু র,গণিয়ারি, শালপাণী, 

চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে যিলিত ২ তোলা, গোুত্র 

৩২ তোলা,পাকশেষ ৮ তে।ল।। 

কিরাতাদিসপ্তক। .পিক্তপ্রধান সন্িপাতজ্রের নিরাম অবস্থায় 

রোগার দাহ, ঘন্ম ও মৃঙ্ছ! থাকিলে? তাহাকে এই কাথ প্রাতে সেবন কর! 
ইবে। পিত্তপ্রধান জরেও এই কাথ অত্যন্ত উপকারী । 

কিরাতাদিসপ্তক। চিরতা, মুখা, গুল, শু'ঠ,আকনাদি, বালা ও পদ্ুমুণাল ;*এই সকল 
সমভাগে মিলিত তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

হ্বন্নপঞ্চমূলকাথ। বাতপিত্তপ্রধান অথবা সংমোহ সন্গিপাতজ্বরের 
নিরাম অবস্থার রোগীকে এই ক্াথ মধুর সহিত প্রাতে' সেবন করাইবে। 
বাতপিত্তজ্বরেও এই কাথ বিশেষ কার্যকারী । | 

বল্পপঞ্চমূলরাথ। শালগাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।; এই সকল সম- 
ভাগে মিলিত ২ তোল।, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 



৭৮ আয়ুর্ষবেদ-শিক্ষা । 

কট ফলাদিকাথ | কফপ্রধান বাবাত্েশ্সপ্রধান সন্নিপাত জ্বরের 

নিরাম অবস্থায় রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, বধিরতা ও 

কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, তাহাকে এই ক্াথ প্রাতে সেবন 
করাইবে। বাতশ্নেম্মজ্বরের নিবাম অবস্থ।য় প্রীহা ও যকৃত থাকিলে ইহা 

অত্যন্ত উপকারী । 

কট ফলাদিকাথ। কট.ফল, মুথা, বচ, আকনাপি, কুড, কুষণজীরা, ক্ষেত পাপড়া, দেখদারু, 

হয়ীতকী, কীকড়াশৃঙ্গ', পিপুল, চিরতা, ১, বামনহাটা, ইক্দ্রযব, কট. কী, শটা, গন্ধতৃণ 

ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা? জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল]। 

প্রক্ষেপার্থ--শোধিত হিং ১ রতি ও আদার রস ॥* তোলা । 

রৃহং কট ফলাদিকাথ | বাতশ্রেশ্সপ্রধান বা ক্রকচ অথবা বৈদারিক 

সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর দীর্ঘকালান্ুবন্ধি জ্বর, কাস, মাথায় 

বেদনা, স্বরভঙ্গ; তন্দ্রা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব থাকিলে, তাহাকে 
এই ক্াথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্নেম্বপ্রধান সব্রিপাতজ্বরের 

নিরাম অবস্থায় ঘে সকল রোগীর জ্বর প্রায়শঃ পরিত্যাগ হয় না, তাহাদের 

পক্ষে এবং সন্ততাদি জ্ববরেও এই কাথ বিশেষ উপকারী । বাতশ্নেম্সপ্রধান 

বিষমজ্বরেও গ্লীহ। বুদ্ধি পাইলে ইহা সেবন করান যায়। 

বৃহৎ কট.ফলাদিক্কাথ । কটফল, মুখ, বচ, আকনাপি, কুড়, কুঞ্চজীরা, ক্ষেতপাপড়া, 

দেবদারু, হরীতকী, কাকডাশৃঙী? পিপুল' চিরত1, শু"ঠ, বামনহাটী, উন্দ্রষর, কট কা, শটা, 

গন্জতৃণ, ধনে, বিন্বছাল,শোণা্াাল, গান্তারিছাল,পারূল.গণিয়ান্ষি, শালপাণী, চাকুলে, বুহতী, 

কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘিলিত ২ তোল।, জল ৩২ তোলা. শেষ 

৮ তোলা। প্রক্ষেপ শোধত হিং২রতি ও আদার রস ॥* তোলা, কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে 

আদার রস ও হিং প্রয়োগ করিবে না। প্লীহ। বুদ্ধি হইলে হিং সর্বদ] প্রযোজ্য । 



স্বর-চিকিৎসা | ৭৯. 

বিষম ও জীর্ণভ্বর-চিকিৎস! | 

বিষম ভ্বরের সামান্য লক্ষণ। যে জ্বর নিয়মসহকারে প্রত্যহ 

নির্দিষ্ট সময় শরীরে অবস্থান করে না, শীত ও উষ্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম 

রহিত এবং কখনও অত্যন্ত বেগ কখনও বা অল্প বেগ সহকারে প্রকাশ পায় 

আমুর্কেদাচার্য্যগণ তাহাকে বিষমজ্বর নামে নির্দেশ করেন অর্থাৎ বাতিক- 

জ্বর সাতদ্দিন, পৈত্তিকজ্বর” দশ দিন; শ্লৈম্মিকজ্বর বার দিন এবং দোষের 

প্রবলতা বশতঃ বাজিক জ্বর চতুর্দশ দিন, পৈত্তিকজ্বর বিংশতি দিন, শ্লৈম্মিক- 

জর চতুর্বংশতি দিন পর্য্স্ত যেমন নিয়ম পূর্ব্বক (স্বীয় লক্ষণ সহকারে) প্রকাশ 

পায়, বিষমজ্ঞর সেইরূপ ভাবে প্রকাশ পায় না । এই জর প্রায়শঃ পৃর্বোল্িখিত 

বাতাদি জ্বর সমূহের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অর্থাৎ দৌষপাচক ওষধ- 

প্রয়োগ ব্যতীত কেবল উগ্র গুণবিশিষ্ট ওষধঘ্বারা নিবৃত্ত হওয়ায় অহিতা- 

চরণ দ্বারা! দোষেত প্রকোপবশতঃ পুনরায় অল্প বেগ সহকারে রসাদি ধাতুকে 

আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কাহারও শরীরে প্রথম হইতেই বিষম জরের 

উৎপত্তি হইয়! থাকে । এই জর সন্তত, সতত অন্তেহ্যক্ক) তৃতীয়ক, চাতুর্থক, 

প্রণ্নপক ও লতবলাসক প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়। থাকে । 

সন্ততভ্বরের লক্ষণ | বায়ুর প্রাধাগ্ঠ হেতু সাতদিন, পিত্রের প্রাধান্য- 

হেতু দশ দিন এবং শ্রেম্মার প্রবলতা বশতঃ বারদিন ব্যাপিয়া যে জ্বর সর্বদা 
শরীরে প্রকাশ পায়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে । এই জবর বায়ু, পিত্ত ও শ্রেম্মার 

প্রবলতা। বশতঃ ১৪ দ্দিন, ২ দিন ও ২৪ দিন যথাক্রমে শরীরে অবস্থিতি 

করিয়া বিশ্রাম হয় এবং পুনরায় উৎপন্ন হয়। ইহার বিশ্বামকাল ছুর্লত, 
সম্ততজর সর্বদ! শরীরে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে" বিষম- 

জ্বর মধ্যে পরিগণিত করেন না, এই জ্বর বরসধাঁতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন 

হইয়। থাকে । 

সততকন্বরের লক্ষণ । যে জর দিনে একবার ও রাত্রে একবার 

প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতাদিদোষ আমাশয়ে অবস্থান পূর্বক যথাসময় দিনে 
একবার ও ব্রান্রিতে একবার প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠাগ্সিকে বহির্গত করত 

অহোরাজে দোষপ্রকোপকালে দুইবার জর উৎপাদন করে, তাহাকে সততক 



৮৩ আয়ুবেবিদ-শিক্ষ। | 

জ্বর কহে । এই জ্বর দ্বিদোষাশ্রিত হইলে, দ্োষভেদে পুথক্ পৃথক লক্ষণ প্রকাশ 

পায়। ইহা রক্তকে আশ্রয় করিয় উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 

সততবিপর্ধায়জ্বরের লক্ষণ | যে জর অহোরাত্র ব্যাপিয়। প্রকাশ 

পায়, কিন্ত দোষের প্রকোপকালে ( প্রাতে, মধ্যাহ্ন, অপরাহে, প্রথম রাত্রে; 

মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে ) জরের উপলব্ধি হয় না, তাহাঁকে সততবিপর্য্যয়জ্বর 

কহে। অর্থাৎ দ্রিনে দোষ প্রকোপ কালে একবার জ্বর নিরত্ত হয় ও রাত্রে 

দোবপ্রকোপকালে একবার নিবৃত্ত হইয়। থাকে । 

অন্যেন্্যক্ভ্বরের লক্ষণ | বাতাদিদোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া 

হৃদয়ে গমন পূর্বক প্রথম প্রকোপকালে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া! পরবর্তী 
প্রকোপকালে আমাশয়ে গমনপুর্বক কোষ্ঠাগ্রিকে বহির্গত করত দিনে বা 
রাক্রে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে অন্টেহ্যক্ধ কহে । এই জ্বরে দোষতেদে 

পুথক্ পুথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

অন্যেছ্যক্ষবিপর্্যয়জ্বরের লক্ষণ । যে জবর সমস্ত দিবা রাত্রি অব- 

স্থিতি করে এবং দিব! রাত্রি ভোগ করিয়া একবার কিছুকাল নিবৃত্ত হয়, 

তাহাঁকে অন্তেত্যু্ঘবিপর্য্যয় জ্বর কহে । 

তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ । যেজবর এক দিন অন্তর (জরারস্তদিন গণনা 
করিয়া তৃতীয় দিনে ) উপস্থিত হয় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষ 

.কগ্দেশ আশ্রয় করত দিন ও রাত্রির মধ্যে ভ্ুদয়ে নীত হইয়া তৃতীয় দিবসে 

আমাশয়ে গমন পুর্ববক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে তৃতীয়ক জর কহে। 

এই জর ত্রিবিধ দৃষ্ট হয় এবং দ্বিদোষাশ্রিত হইয়! পৃথক পৃথক্ স্থানে বেদনা 

উৎপাদন করিয়। প্রকাশ পায়, যথা_বাতপিত্তাশ্রিত ত্ৃতীয়কজ্বর অগ্রে 

মন্তকে বেদন। উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়, পিত্তশ্লেক্মাশ্রিত ততীয়কজ্বর 

কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করিয় প্রকাশিত হয়, বাত- 
শ্লেম্মাশ্রিত তৃতীয়ক জ্বর পৃষ্ঠদেশে বেদন। উৎ্পার্দন করিয়া প্রকাশ পাইয়া 

থাকে। দোষতেদে তৃতীয়ক জ্বরের স্থানবিশেষে বেদনা দোষনিরুপণার্থ 

অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্বক। এইজর মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । 

তৃতীয়কবিপর্ধ্যয়ত্বরের লক্ষণ । ঘে জর এক দিন ব্যপিয়া প্রকাশিত 
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হয় এবং জ্বরের আদি ও শেষদিন নিবৃত্ত থাকে, তাহাকে তৃতীয়কবিপর্যযরূ- 

জ্বর কহে। 

চাতুর্থকজ্বরের লক্ষণ । যে জর ছুই দিন অন্তর (জরের দিন গণনা 

করিয্না চতুর্থদিনে ) প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকৃপিত বাতাদি দোষ 

মস্তক আশ্রয় করত দ্বিতীয় দ্রিনে কদেশে গমন করিয়া অহোরাত্রে অর্থাৎ 

তৃতীয় দ্রিবসে হৃদয়ে গমন করে এবং চতুর্থ দিবসে হৃদয় হইতে আমাশয়ে 
গমন পূর্বক যে জবর উৎপাদন করে, তাহাঁকে চাতুর্থক জ্বর কহে। চাতুর্থক- 
জরে বায়ু ও কফের প্রধানতাই দৃষ্ট হয়, পিকের প্রবলতা! প্রায়শই দৃষ্ট হয় না; 
বায়ু প্রধান চাতুর্থকজরে অগ্রে মস্তকে বেদন! ও শ্লেক্স প্রধান চাতুর্থকজ্জরে জ্বরের 

আরন্ত কালে ঈজ্া্দে বদন এবং পিস্ত গ্রধান চাতুর্থকজ্বরে মধ্যদেহ অর্থাৎ 

কটিদেশে বেদনা লক্ষিত হয় । এই জ্বর আগ্তি ও মচ্জাগত ! 

চাতুর্থকবিপব্যয়জ্বরের লক্ষণ । যেজর দুইদিন নিরন্তর শরীরে 

অবস্থান করিঘ়। একদিন নিবৃত্ত হই! পুনরাঁর চতুর্থীদিন হইতে ক্রমশঃ ছুই দিন 
প্রন্ঠশ পার) তাহাকে চাতুর্থকখিপর্য্যর় জ্বর কহে। 

রসগতত্রের লক্ষণ | ধর শরীরস্ত রসধাতু প্রাপ্ত হইলে, দেহের 

গুরুতা? বমনভাব, অবসন্নতাঃ বমন, অরুচি ও চিত্তের অস্থিরতা; এই সকল 

লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই জ্বর সম্ততজ্বররূপে পরিণত হয় ; দোষতেদে ইহার 

পৃথক্ পৃথক লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 

রক্তগতভ্বরের লক্ষণ । জ্বর রক্তগত হইলে মুখ হইতে রক্তোদগীরণ, 

দাস্ত, চিত্তের ব্যাঁকুলতা, বমি, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্তা ; 

এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই জ্বর সততজ্বররূপে পরিণত হয় । 

মাংসগতত্বরের লক্ষণ ! জবর মাংসগত হইলে জজ্বাস্থিত মাংসপিগ্ডে 

পীড়নবৎ বেদনা; তৃষ্ণা, অধিক মল ও মৃত্রত্যাগ, শরীরে জরের তাপ 
প্রকাশ, অন্তর্দাহ, হস্তপদীদির সঞ্চালন ও গ্লানি; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পায়; এই জ্বর অন্তেদ্যুক্ষজররূপে পরিণত হয়| | 

মেদোগতজ্বরের লক্ষণ। অর মেদোগত হইলে অতিশয় ধর্ম, পিপাসা, 

৯৯ 
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ূচ্ছী, প্রলাপ, বমন, শরীরে ছূর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অধীরতা; এই সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জ্বর তৃতীযর়কজ্বরে পরিণত হয়। 

অস্থিগতভ্রের লক্ষণ । জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহে তঙ্গবৎ পীড়া, 
কণ্ঠদেশ হইতে অব্যক্ত শব্দের নির্গমন, শ্বাস, বিরেচন, বমন এবং শরীর- 

বিক্ষেপ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় |. এই জরই চাতুর্থক জররূপে পরিণত 
হইরা থকে । 

মজ্জাগতভ্বরের লক্ষণ । জর মজ্জাধাতুগত হইলে অন্ধকারবৎ দর্শন, 

হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়বিদারণবৎ পীড়া; এই- 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জর চাতুর্থক জ্বররূপে পরিণত হয়। 

শুক্রগতভ্বরের লক্ষণ । জর শুক্রধাতুপ্রাপ্ত হইলে, লিঙ্গের স্তব্ধতা 

ও সর্বদ1 শুক্রনিঃসরণ ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বরে রোগীর 

মৃত্যু হয়। 

রাব্রিজ্বরের লক্ষণ । বিষমজবাক্রান্ত রোগীর বায়ু ও কফ সমভাবে 

থাকিলে এবং পিশ্ত ক্ষীণ হইলে, রাত্রিতে যে জ্বর উৎপন্ন হয় ; তাহাকে 

বখত্রিজ্বর কহে। 

হুর্জলজনিতজ্বরের লক্ষণ | দুষিত জল পান বা! দূষিত জলীয় ভূমিতে 

বাসহেতু জর উৎপন্ন হইলে, রোগীর জরারস্তে শীত, কম্প ও জ্বরবিশ্রাম- 

কালে সর্ব শরীরে ঘর্শ লক্ষিত হয় এবং জরকালে, পিপাসা, অজ্ঞানতা, বমন 

বা বমনবেগ। মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, 

প্রত্াবের অল্পতা বা রক্তিম প্রকাশ পায় ১ এই জবর বিশ্রাম হইয়াও পুনঃপুনঃ 
আক্রমণ করে এবং ৭ দিন, ১* দিন, ১৫ দিন বা ১ মাস পরে বা অনিয়মিত- 

রূপে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় । ইহাকে ছুর্জল জনিত অর্থাৎ ম্যালে- 
রিয়া জর কহে। এই জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে প্লীহা, 
যরুৎ, উদরাময়, রক্তাতীসাব্ু, শোথ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপস্থিত হয় ও 

সম্তৃত, সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে পরিণত হইয়। থাকে। 

বাতিবলাসকভ্বরের লক্ষণ । যে অর প্রত্যহ অল্প বেগ সহকারে প্রকা- 
শিত হয় এবং দেহের রুক্ষতা ও স্তব্ধতা, মনের অবসন্নতা ( ক্ফুর্তিহীনতা ) এবং 
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হস্ত পদাদি অঙ্গে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতবলাসৰ 

জ্বর কহে, এই জরে শ্্রেম্সার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। 

প্রলাপকম্বরের লক্ষণ । ঘে জরে রোগীর দেহে ঘর্ম ও গুরুতা উপ- 

লরি হয় এবং জ্বরবেগ অল্প অন্থৃভৃত হয় অথচ জরকাঁলে শীত বিদ্যমান থাকে, 

তাহাকে প্রলাপক জ্বর কহে। আমাশয় ও সন্ধিসমৃহস্থিত দোষ প্রকুপিত 

হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। 

অর্ধনাড়ীশ্বরজ্বরের লক্ষণ । যে জরে শীরের অর্ধাংশ পিতদ্বার! 

উষ্ণ এবং অর্দাংশ শ্র্েম্সাারা শীতল থাঁকে, তাহাকে অর্ধনাডীশ্বর- 

জ্বর-কহে। 
ী 

জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । 

ঘেজ্বরে রোগা সবল থাকে ও দোষের অল্পত। দৃষ্ট হরর এবং কোনরূপ 

উপন্ত্রব উপস্থিত হয় না, সেই জ্বর সাধ্য । 

ঘেজ্বরে শত্ীরে অধিক সন্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু পিপাসা, অন্তর্দাহ, 

সন্ধি ও অস্থি প্রভৃতি স্থানের বেন" ও শ্বাসের অন্নতা লক্ষিত হয়ঃ তাহাকে 

বহির্বেগ জ্বর কহে। এই জ্বর সখসাধ্য | 

ঘে জ্বরে রোগার অন্তর্দাহ, প্রবল পিপাসা, প্রলাপ, শ্বীস, ভ্রম, অস্থি ও 

সন্ধিস্থানে বেদনা, ঘন্মরোধ এবং বাঁতাদিদোৌষের সঞ্চর ও মনের গ্লানি লক্ষিত 

হয়, তাহাকে অন্তর্দীহ জর কহে, এই জ্বর কষ্টসাধ্য । 

যেজরে রোগী ক্ষীণ ও শোথে গীড়িত হয়, সেই জর অপাধ্য। সমস্ত 

রাত্রি ব্যাপিয়। ঘেজ্বরে রোগীকে কষ্ট প্রদান করে এবং জ্বরের বেগ বশতঃ 

রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীথিপাড়ার ন্যায় প্রকাশ পায়। টিউন 
সীমান্তকৎ জ্বর কহে। এই জ্বর অপাধ্য। 

পূর্বেধেল্লিখিত সততাদি জ্বরসযূহের মধ্যে জ্বরারস্তকালে রোগীর লীত 

অন্তব হইলে এবং জ্বর বিরামকালে দাহ উপস্থিত হইলে, জরার়স্তকালে বাত- 

শ্রেম্মার প্রকোপ জ্ানিবে এবং অন্তে পিত্বের প্রকোপ জানিবে ; এই প্রকার 

ভ্রিদোষজনিত জ্বর সাধ্য। বেশীর জ্রারস্তকালে দাহ অর্থাৎ পিত্ের 
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প্রকোপ এবং জ্বর বিরামকালে শীত অর্থাৎ বাতশ্নেম্মার প্রকোপ হইলে 
সেই জ্বর কষ্ট সাধ্য । 

বর্ধাকবালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক ও বসন্ত খতুতে শ্নৈদ্মিক জ্বরকে 

প্রাকৃত জবর কহে, এবং খতুর বিপর্য্যর অর্থাৎ বর্ধাকালে শ্শেম্সিক প্রতি 

জ্বর হইলে, তাহাঁকে বৈকৃত জ্বর কহে, তাহা ছুঃসাধ্য এবং বর্ধাকালে উৎপন্ন 

প্রাকৃত বাতজ্বরও হছুঃসাধ্য । 

বিষমজ্বরের দোষ-নিরূপণ | 

বিষমজ্বরে বাতাদি দোঁষসমূহ তরুণ জ্বরের ন্যায় প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়- 

না এবং তঙ্জন্ত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমৃহও প্রকাশ পায় না, বিবিধ অহিতাঁচরণাদি 
দ্বার। বিষমজ্বরে জরের বেগ বৃদ্ধি হইলে, বাতাদির প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পার, 

কিন্তু বিষমজ্বরে সন্নিপাঁতজ্ঞরের উপদ্রব সমূহ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইলে, এ 
জ্বর রোগীর প্রাণনাশক হয়, বিষমজ্বরে বাতাদিদোষ ও লক্ষণ ঈষৎ ব্যক্ত- 

ভাবে প্রকাশিত হইলেও, বিবমজ্বর প্রায়শঃ ত্রিদো জনিত, ইহা! অনেকে 

অনেক সময় স্থির করিতে পারেন না, তজ্জন্ত চিকিৎসাবিষয়ে ওদাস্য প্রকাঁশ 

করেন, বাতাদি দোষের প্রবলত। চিকিৎসক জ্বরারস্তক।লীন লক্ষণ দ্বারা অব- 

গত হইবেন ; অর্থাৎ চাতুর্থকজ্বরে জরারন্তকালে মন্তকে বেদনা! হইলে, বায়ুর 
প্রাধান্, জঙ্ঘাঘয়ে বেদন। হইলে, ককের প্রবলতা এবং কটিদেশে বেদ ন। 

হইলে, পিত্তের প্রধানতা ও তৃতীককজ্বরে জ্বরারভ্তকালে ত্রিকস্থানে বেদন। 
হইলে, কফপিত্ত এই দ্বিদোষের প্রধানতা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইলে, 

বাতশ্নেম্মার প্রবলতা বুঝিতে হইবে, এইরূপ অন্যান্য জ্বরে শ্র্রেম্সা প্রবল 

হইলে, জজ্ঘাদ্বয়ে বেদনা জন্মাইয়৷ জ্বর উৎপাদন করে ও বায়ুর প্রাধান্য 

থাকিলে মস্তকে বেদনা প্রকাশানত্তর জ্বর হয়, এই সকল বিষম্জবরে একদোষের 
প্রকোপ ও দ্বিদোষের প্রকোপ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ব্রিদোঁষের প্রকোপও সেইরূপ 
ৃষ্ট,হয়, ষথা__জরের পূর্বে বাতশ্নেম্মা দ্বারা দেহের শীতলতা৷ এবং শীতান্ুুভব 
ও অন্তে পিতৃদ্বার। দাহ অথবা জ্বরারস্তকালে পিত্তদ্বারা দাহ ও জ্বর নিবৃত্তিকালে 

বাতশ্নেম্সাঙ্ধারা শীত প্রকাশ প্রাইলে, জ্বরে বায়ু; পিত্ত এবং শ্লেম্মার 

একত্র প্রকোপ বুবিতে হইবে । অতংব বিষমজ্বরে যে দোষের প্রবলতা 
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ৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ও রসাদি ধাতুসমতাকারক, ওষধ দ্বার! জরের 

চিকিৎসা করিবে, দিনে ও রাত্রে জ্বরের আরম্ভ কাল দ্বারাও বাতাদি দোষের 

প্রবলতা অনেক স্থানে অবধারিত হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও রাত্রির প্রথমাংশে 

সততক জ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে, কফোন্বন এবং সায়াহে ও রাত্রিশেষে 

প্রকাশ পাইলে, বাতোন্বন সততক জ্বর বুঝিতে হইবে । রসাদিধাতুগত জ্বরই 
সম্ভতক প্রভৃতি বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, যথখা_রসধাতুগতজ্বর সম্ভতঙ্বরে, 

রক্তধাঁতুগতজ্বর সততকজরে, মেদৌধাতুগতজ্বর তৃতীয়ক জ্বরে ও মাংসগতজ্ঘর 

অন্টে্যক্ষ জ্বরে ইত্যাদ্ি। ধাতুগতজ্বরের পৃথক লক্ষণসকল বাত, পিত্ব ও 

শ্রেম্মাভেদে অবগত হইবে ; অর্থাৎ রসধাতুগত সম্ভতজ্বরে কফের প্রবলতা- 

বশতঃ দেহের গুরুতা ও অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতা বশতঃ বমন ইত্যাদি 

নিয়মে রক্ধাতুগত সততক জরেও বাতাদ্ি দোষের প্রবলতা লক্ষণতেদে দুষ্ট 
হর। জরে রসের সামতা৷ ও নিরামতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে । 

বিষম ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসাবিধি | 

'খকদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদধোষজ (সান্নিপাঁতিক ) নবজ্বরের চিকিৎস! 

হইতে বিষম ও জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা কঠিন, কাঁরণ বাতাদিদোষ পৃথক ব৷ 
মিলিতভাবে রসান্ুগামী হইয়1 এঁ সমস্ত জ্বর উৎপাদন করে, রসের লঘুতা ও 
বাতাদ্ি দোষের পরিপাক হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্তত ও সততক 
প্রভৃতি বিষমজরে ঈষৎ কুপিত বাতাদি দোষ, রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহকে 
আশ্রয় করিয়। জ্বর উৎপাদন করে এবং শরীরস্থ রসরক্তাদির ক্ষয়বশতঃ জীর্ণ- 

জ্বরে পরিণত হয়, সুতরাং এস্থলে দোষ ও দৃষ্য এই উভয়েরই প্রতীকার 
করা কর্তব্য। বাতিক, পৈত্তিক, শ্রেম্মিক এবং দ্বন্ঘজ ও সান্নিপাতিক জ্বর- 

সমৃহ কত দিনে বিষম জররূপে পরিণত হর, তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ 

করা অসম্ভব, যেহেতু বাতাদির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে জরের ভ্াসবৃদ্ধি, নিরামতা 

বা পন্কতা দেখিতে পাওয়া যাঁয় অর্থাৎ বাতজ্বর ৭ দিনে কাহারও বা! ১৪ 
দিনে, পিত্ৃজ্বর ১৭ দিনে, শরীরবিশেষে ২০ দিনে নিবৃত্ত হয়, ঘন্জ ও 

সন্নিপাতজরে দোষের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা, শরীরের অবস্থান্থুসারে 

আরও অনেকদিন পরে লক্ষিত, হয়, অতএব “মুক্তানুবন্ধিত্বং বিষমত্বং” 



৮৬ আয়ুরে্রেদ-শিক্ষা | 

এবং “জ্বরোৎস্থষ্টস্ু ব! পুনঃ” এই ছুইটী বাক্যের অর্থদ্বারা বিষমজ্বরের 

দিন নির্ধারিত করা অসম্ভব । সাধারণতঃ ১৩ দিন মধ্যে দোষের পরিপাক ও 

প্রবলবেগ হ্রাস পায়। বাতাঁদি দৌষ সমূহের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা হইলেও 
পুনরায় অহিতাচরণ দ্বার। অথব। প্রথম হইতে কতকগুলি জ্বর শরীরের অবস্থা- 

নুসারে বিষমজরে পরিণত হয়, বিষমজ্বর উৎপন্ন হইলে শরীরম্থ রস ও রক্তাদি- 

ধাতুর বিকৃতি হরর এবং রস ও রক্তাদ্ির বিকৃতি বা অন্নতাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন 

রোগ (যক্কৎ ও গ্রীহা প্রভৃতি ) উৎপন্ন হইয়া! শরীরের কশতা সম্পাদন করে, 
ভখন এ জবর জীর্ণজ্বররূপে পরিণত হয়। নবজ্বরের ব্রিসপ্তাহ পরে এইরূপ জীর্ণ- 
জর প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, বাতাদি দোষের অল্পতা৷ প্রযুক্ত অনেকস্থানে জ্বর মৃছ্ভাবে 
শরীরে প্রকাশ পাইয়া অহিতাচরণদ্ব।রা বা উপযুক্ত ওষধ সেবনের অভাবে 
বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, এমতাবস্থায় বাতাদিদোষের যথাসম্ভব পরিপাক 

অবগত হইয়! চিকিৎসক রোগীকে লঘু অন্ন তোক্গন করাইর1 বিষমজ্বরের উপ- 

যুক্ত ওধধাদি সেবন করিতে দ্রিবেন, সাধারণতঃ রোগীর অন্নাহার সহা হইলে, 
অনেক স্থানে জরের পুরাণত্ব অবগত হওয়া যায়, যে হেতু পুরাঁতন জ্বরে অনা- 
হারদ্বার! অরের হাঁস বৃদ্ধি প্রাপ়শঃ লক্ষিত হয় না, অনেক স্থানে পুরাতন জ্বরে 

অন্নাহার প্রদান না! করায় রোগীর রস ও রক্তাদি ক্ষয় পাইয়া বিবিধ রোগ 
উৎপন্ন হইতে থাকে । বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বরে রোগীর দোবের সামত। ও 

নিরামতা, রসের সামতা ও নিরামত।, জ্বরের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা 

করিবে; সন্ততজ্বরকে প্রাচীন গ্রন্থকর্ীগণের মধ্যে অনেকে বিবমজ্বরমধ্যে 

নির্বাচন করেন না, কারণ উহার মুক্তান্ুবন্ধিত্ব লক্ষণ নাই, উহার চিকিৎসাঁও 
অনেকাংশে মধ্যজ্বরের চিকিৎসার অনুরূপ, এই জ্বর দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান 

করিলে, শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাঁকে এবং প্রীহা। বা যককৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; 

কাহারও বা উদরাময়, শৌথ, কাস ও সর্দি প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়, অনন্তর 
কাহারও আমসংযুক্ত মল ও রক্ত নির্গম, গাত্রে স্থানে স্থানে পীড়ক।, জিহ্বায় ও 
দত্তের মূলে ক্ষত এবং সেই সকল ক্ষতস্থান ও নাসিক হইতে রক্তনির্গম প্রভৃতি 
লক্ষণ দৃষ্ট হয়, হস্ত ও পদ প্রত্ৃতি শুষ্ক হইতে থাকে, দেখিতে নরকস্কালবৎ 
প্রতীয়মান হয়, সততকজ্মরও এরূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশিত হইয়া 

ক্রমশঃ রক্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণসমস্ত প্রকাশ করে এব অনেকে উহাতে প্রাণ 

পরিত্যাগ করে, এইরূপ সমস্ত বিষমজ্জরেই জ্বর়ের দীর্বকালভোগ, উত্তাপের 

বুদ্ধি, উদরাময়, শোথ, কাস; প্লীহা! বা! যরুতের বৃদ্ধিঃ মন্দাগ্রি, অরুচি ও শরীরের 
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কশতা প্রভৃতি লক্ষণই রোগীর প্রায়শঃ জীবননাশক বুঝিতে হইবে / জ্বরের 
দীর্ঘস্তত্রত1 শ্লেক্মার কারণ, উত্তাপের বৃদ্ধি পিত্তের কারণ, বিষমজ্বরে 

দোষ ও দৃষ্য উভঘ্বেরই প্রকোপ হওয়ায় বাতাদ্দির সমতাকারক এবং রস ও 

রক্তাদি ধাতুর সংশোধনার্থ বটিকা, কাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা 
কর্তব্য; সাধারণতঃ অন্তেছ্যক্ক ব্রিষমজ্বরে দীর্ঘকাল তোগ ও তাপের বৃদ্ধি 

দেখিতে পাইলে, পিতশ্নেপ্সনিবর্তক ও রসসংশোধক জরাবটা ও মৃত্যুঞ্জয়রস 

প্রভৃতি রুক্ষ ওধধ সেবন করা! কর্তব্য; এইরূপ অনেক স্থানে সামজ্বরের ও 

অনেকন্থানে নিরা মজ্বরের ও মধ্যজরের ওধধ রোগীকে সেবন করান উচিত, 

কিন্ত রোগীর শরীর রুশ হইলে ও জ্বর দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, শ্লেম্মাদির প্রব- 

লত! বিবেচনা করিয়া ধাতু সমতাকারক শ্রেপ্সাদি নিবর্তক যথাসম্ভব রুক্ষ ওঁষধ 
অর্থাৎ সার্বতৌমরস ; বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব ও সৌভাগ্যবটা 
প্রভৃতি সেবন করান বিধেয়। সম্ভত; সততক, তৃতীয়ক ও অন্তেছ্যুক্ষ প্রভৃতি 

জবর হ্রাস পাইলে, যগ্যপি শবীবের বল ও বর্ণ যথাবীতি পূর্ববৎ প্রকাশ পায়, 
তাহ] হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে জানিবে, আর যগ্ধপি জ্বর সমভাবে থাকে 

বা ক্রমশঃ বর্ধিত হয় তাহ! হইলে রোগীর অমঙ্গল সম্ভাবনা, যেহেতু এ অব- 
স্থাধ শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতএব এই সকল 
বিভিন্ন অবস্থার পৃথক্ পৃথক ওষধের আবশ্ঠক, চিকিৎসার স্ুবিধার্থ বিষমজ্বরকে 

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, যথা প্রথমাবস্থায় অবরের প্রবল- 

বেগ এবং তৎসঙ্গে শরীরের ও ধাত্বাদির কৃশতা, কাস, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতির 
সামান্য বৃদ্ধি বা অভাব ইত্যাদ্দি। দ্বিতীয়াবস্থা বা বিবিধ উপসর্গ সমন্বিত 
জরের দীর্ঘন্তত্রতা, শরীর ও ধাত্বাদির কৃশতা, উদরাময়, কাস; শোথ ও প্লীহা 

প্রভৃতির বৃদ্ধি। তৃতীয়াবস্থা' জ্বর পর্যায়ক্রমে ব! অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি, সময় 

সময় হ্রাস; গ্লীহাদির অল্পতা বা মধ্যাবস্থা বা অভাব । বিষমজ্বরের চিকিৎসা- 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, এঁ ত্রিবিধ অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা উচিত ; প্রথমতঃ 
জ্বরের তাপ নিরীক্ষণ কর৷ একান্ত কর্তব্য । 

প্রথমাবস্থাঁ। অরের প্রবল বেগ দবষ্টহইলে ও শরীর এবং ধাত্বাদির 

_নাতিকশতা দর্শন করিয়া সামজরের মৃত্যুপ্রয়বস, জয়াবটা ও অন্ঠান্  উষধ 
এবং নিরাম জরের জরারি অভ্র, জ্বরাশনিরস, পঞ্চভদ্রক্কাথ প্রভৃতি ওঁষধ 
রোগের লক্ষণান্গসারে প্রয়োগ কবর] বিধেয়। কিন্তু বিধমজ্জরে রোগীর 
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আমরসের অপকৃতা ও বাতাদি দোষের প্রবলত। বশতঃ স্বীয় লক্ষণ দেখিতে 

পাইলে সামজ্বরের নিষমান্ুসারে রোগীকে লঙ্ঘন প্রদ্দান করিয়া সামজ্বরে 

নির্দিষ্ট ওষধাদি প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু কাথ সেবন করাইবে না, বিশেষতঃ 

এই অবস্থায় শীঘ্বই জ্বর নষ্ট করিবার মানসে বিষপ্রধান ব1 অধিক বিষাক্ত 
ওষধ সেবন করাইবে না। যেহেতু বি্ষমজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র 

ওবধাদি প্রয়োগে ধাত্বাদির বিরতি হয়। প্রথমাবস্থায় অরের প্রবলবেগ 

থাকিলে, রসের পরিপক্কতা লক্ষ্য করিয়া নিরামজরে নির্দিষ্ট কাথ রোগীকে 

সেবন করাইবে, প্রীহা বা যরুৎ বৃদ্ধি পাইলে, প্লীহা ও বরুতের অবস্থান 

ও দোষ পর্য্য।(লোচন। কনিয়া বিবিধ ওুঁষধ এবং প্রলেপাদি প্রয়োগ কর! 

কর্তব্য, কাস বা উদরাময় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তত্তংরোগ নিবারক 

(উপদ্রব চিকিৎসার ) উধধ প্রয়োগ করিবে । 

দ্বিতীয়াবস্থা ৷ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকস্থলে প্রায়শঃ 

ছুর্জলজ্বর এই অবস্থার পরিণত হম্ব। বস ও রক্তাদি ধাত্সমূহের ক্ষয় 
অথব। বাতাদ্ি দোষের প্রকোপবশতঃ শরীরের কুশতা ও তৎসঙ্গে জ্বরের দীর্ঘ- 

কাল স্থায়িত্ব বা নিরন্তর বেগ, উদরামর, প্রীহা৷ বা যককৎ বৃদ্ধি, শোথ ও কাস 

প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, সর্বপ্রথমে অগ্নিবদ্ধক অর্থাৎ উদরামরনাশক উষধের 

প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্তব্য, যেহেতু উদরাময়ের নিবৃত্তি হইলে, অগ্রিবল বৃদ্ধি 
হয়, এই অবস্থায় উদরাময়নাশক অন্যান্য ধধ অপেক্ষা! বসপর্পটী, লৌহপর্পটা 

ও স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি পর্পটীজাতীয় ধধেই অধিক উপকার হয়, বিশেষতঃ 

রোগীর হস্ত পদাদি স্তানে শোথ দৃষ্ট না হইলে, কেবল উদরাময়, জর, কাস 
প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, পর্পটীসেবীকে ব্যঞ্জনসহ সহামত অন্নপথ্য প্রদান 

করিবে, উদরাময় এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ অথবা সব্বাঙ্গে শোথ 

বিদ্ধমান থাকিলে, লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ছুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান পূর্বক 
পর্পটী প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়, কিন্তু বোগী লবণ ও জল পরিত্যাগ 

করিতে একেবারে অক্ষম হইলে ছুপ্ধার প্রদান পূর্বক পর্পটা প্রয়োগ 
করিবে । কেবলমাত্র উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, দুপ্ধান্ন সেবন করিবার 

বিশেষ আবশ্তকত। হয় না। বাতবলাসক ব] অন্তান্তজ্ঞরে রোগীর হস্তপদাদিতে 

অল্পশোথ দৃষ্ট হইলে শোথনাশক ওষধ প্রদান করিবে । শ্লীহা বা যক্কতের 
বৃদ্ধিহেতু যরুৎ ও প্রীহার স্থানে বেদনা ও তজ্জনিত জর মৃদুভাবে দীর্ঘকাল 

অথবা নিয়ত বেগসহকারে প্রকাশ পাইচ্ল, শ্লীহা ও বরুতেব চিকিৎসাহ্সারে 
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চিকিৎসা করিবে । রোগীর ছূর্বলাবস্থায় কখনও তীক্ষ বিরেচক ওষধ প্রয়োগ 

দ্বার! গ্রীহা বা যরুৎ হাস করিতে চেষ্টিত হইবে না। তীক্কু বা! ক্ষারপ্রধান 

অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা', চিন্ত্রকার্দিলৌহ ও অতয়ালবণ 

প্রভৃতি উধধ ষথানিয়মে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ও গ্লীহারোগে নির্দিষ্ট 
প্রলেপ প্লীহা বা যক্কতের উপর প্রীয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 
প্লীহা বা যরুৎ নাশক মুদুবিরেচক ওষধ প্রদান করিবে । গ্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হইলে বর্ধমাঁনাপিপ্ললী উৎ্কুষ্ট ওঁষধধ, ইহা ব্যবহারে হস্তপদাদি স্থানগত 

সাঁমান্ত শোথও নিবৃত্ত হয়, বিষমজ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় প্লীহা বা! যকৎ বৃদ্ধির 

সহিত হস্তপদাঁদিতে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে, 
জ্বরের ওষধ প্রত্যেক অবস্থায় বিবেচন] পূর্বক প্রদান করিবে । প্লীহা ও যকৎ- 

বৃদ্ধির জন্য জবর হইলে, তন্নিবারণার্থ রোগীকে বিষমজ্বরে বা নিরামজ্বরে নির্দিষ্ট 

রাখ এবং বটিকা ও চূর্ণ উষধ অবস্থান্ুুপারে সেবন করাইবে, উদ্রাময় বা প্লীহা 
ও যকৃত্বৃদ্ধি প্রশমিত হইলে, জ্বর অনেকস্থলে স্বয়ং মন্দীভূত হয় বটে, তথাপি 

উভয়বিধ ওঁষধই প্রয়োজ্য ; প্লীহা ও যরুৎ রোগের চিকিৎসাকালে উপ- 

দ্রব নিবাব্ণার্থ পৃথক পুথক্ ষধ ব্যবহার করা উচিত এবং যে কোন অবস্থায় 

শরী'র পাওুবর্ণ দৃষ্ট হইলে, নবার়সলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে, উদরাময় 
বা যক্তৎ ও প্লীহাঁর অত্যন্ত বৃদ্ধি ব্যতীত জ্বর ধাতুগত হওয়ায় শরীরের ক্রমশঃ 
শীর্ণতা ; জ্বরের সর্বদ] অবস্থানঃ প্লীহা বা যকৃতের সামান্য বৃদ্ধি ও কাস প্রতভৃ- 

তির লক্ষণ অন্প প্রকাশ পাইলে, জ্বরের লক্ষণান্ুসারে নির্দিষ্ট গধধ সকল 

রোগীকে সেবন করাইবে, বাতাদি দোষের প্রতি লক্ষ্য করাও বিশেষ কর্তব্য 
অর্থাৎ শ্লেম্মার আধিক্যবশতঃ অগ্রিমান্দ্য হইয়া রোগীর শরীরে সর্বদ| জর 
অবস্থিত ও ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইলে, সেই অবস্থায় ধাতুসমতাকারক বৃহৎ- 
ক্ত,বীভৈরব, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, জরমাতঙ্গকৈশরী ও জবরারি- 
অভ্র প্রভৃতি ওষধ অবস্থান্ুসারে প্রদ্দান করিবে এবং অগ্নি ও বলবর্ধক পথ্য 

(মাংসযুষ, মৃদ্গযুষ প্রভৃতি) প্রদান কর] নিতান্ত কর্তব্য । শারীরিক বল বৃদ্ধি ন! 

হইলে, এ সকল অবস্থায় যতই ওষধ প্রদান করা যায়, কিছুতেই অরের লাঘব 

হয় না এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে সকল অবস্থায় অন্যান্স রোগ 

অরের সঙ্গে প্রধান রূপে লক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে তত্তৎ রোগনিবর্তক 
জরঘ্ধ ওষধ প্রদান করা কর্তৃব্য। বিষম বা! জীর্ণজ্বরে বিশেষ কারণ ব্যতীত 
রোগীর অন্নাহার বন্ধ করিবে না ,অবস্থান্থসারে অগত্যা একবেলা অন্লাহার 

৯ ৬ 
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প্রদান করিবে, রাত্রে মণ্ড বা যুষ তক্ষণ করিতে দিবে জ্বর অনেক 

রোগের সঙ্গেই প্রকাশ পায়, এরপ স্থলে তত্তৎ রোগনাশক অথচ জ্বরদ্প ওষধ 

প্রদান করা কর্তব্য । 

তৃতীয় অবস্থা । বর্তমানকাঁলে আমাদের দেশে ছুর্জলজর (ম্যালেরিয়া 

জ্বর) হইতে প্রায়শঃ এই অবস্থা দৃষ্ট হয়; যাহাই হউক জ্বরের লক্ষণ- 

দ্বারা বাতাদিদোষের প্রবলতা নিরূপিত করিয়া তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত 

হইবে । এই তৃতীয় অবস্থায় জীর্ণজর ৭৮ মাস অথবা ১২ বৎসর কাল 

পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়, এ অবস্থায় শান আহার সমস্তই সহ 

হয়; কেবলমাত্র জ্বরের ভোগকালে দুই চারি দিন ন্নান আহার বন্ধ 

রাখা কর্তব্য,। এই সমস্ত জ্বর অনেকস্থানে জলবাঘুর পরিবর্তনে ও 

খতুপরিবর্তনৈর সঙ্গে ওষধতিন্নও নিবৃত্ত হয়ঃ যে সমস্ত জ্বর এইরূপ 

ভাবে দীর্ঘকাল পর্যযস্ত অনিয়মিতভাবে অর্থাৎ মাসে দুই তিন দিন 

বা মাসের মধ্যে এক দিন উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পরে 
বিবিধরোগ উৎপাদন করে এবং খতুবিশেষে প্রবলবেগে প্রকাশিত হইয়| 

রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে, অতএব এই জ্বরকেও কোনও রূপে 

উপেক্ষা করা উচিত নহে, এ অবস্থায় বিবিধ উষ্তবীর্য্য বটিক৷ 
ও কাথ সেবন বা অন্ঠান্য ক্রিয়াদ্বারা রোগীর কক্ষতা উপলব্ধি হইলে 

কফের ক্ষীণতা বুঝিতে পারিবে, তখন দশমূলষট্পলক ঘ্বত প্রভৃতি 
রোগীকে সেবন করাইবে, রোগীর অন্নাহার যথারীতি, সহা হইলে 
এবং অগ্নিবল প্রবল থাঁকিলেই স্বত সেবন ব্যবস্থেয়, বিষমজ্বরে 

কফের আধিক্য এবং অগ্নির হীনতা দেখিতে পাইলে, ঘ্বত সেবন 

করাইবে না। ঘ্বতপানকালে রোগীর অগ্নিবল সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 

কর্তব্য ; অগ্নির হীনতা, উদরাখ্ান ও অক্লোদগার ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, 

জরে ঘ্ৃত সেবন করান নিতান্ত গহিত। দ্বত সেবনের কিছুদিন পরে বাতপিক্ত- 

প্রধান অবস্থায় বিবিধ দ্রব্যে সাধিত ছুপ্ধ রোগীকে পান করাইবে। বাতপিত- 

প্রধান জীর্ণজরে শ্রেম্মার ক্ষীণতা ও রক্তাদি ধাতুর হীনতা দৃষ্ট হইলে, বিবেচন। 
পূর্বক রোগীকে বিবিধ দ্রব্য সংযোগে পর দুগ্ধ সেবন করাইবে, বায়ুর 
রুক্ষতাবশতঃ ও রক্তাদির হীনত৷ প্রযুক্ত জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শিরঃশুল ও 
শোথ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তন্লিবারণার্থ রোগীকে পঞ্চমূল্যাদি দ্রব্যে সাধিত 

দুগ্ধ সেবন করান কর্তব্য, বিশেষতঃ & সকল অবস্থায় নবায়সলৌহ প্রভৃতি 
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অরমাত্রায় রোগীকে সেবন করাইবে, জীর্ণজ্বরে প্লীহা বা বকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে 
বা উহাতে বেদন] থাকিলে পক্ ছুগ্ধ সেবন করাইবে না; জ্বরের তরুণাবস্থায় 

অথবা শ্লেন্স] প্রবল থাকিলে, এই ছুগ্ধ বিষবৎ জানিবে। দ্বত সেবন করাই- 

বার কিছুদিন পরে ছৃদ্ধ সেবন করান কর্তব্য । জ্বরের এইরূপ তৃতীয়াবস্তায় 

সর্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎ সর্ধজ্বরহরলেহ প্রভৃতি ষধ অত্যন্ত উপকারী » ঘ্বত- 

সেবন ও পঞ্চমূল্যাদি দ্রব্য সাধিত হুপ্ধপান দ্বার। জীর্ণজ্বর দুরীভূত না৷ হইলে, 
রোগীকে বঘনধোগোক্ত ওঁধধ সেবন করাইপ্ন। বমনদ্বারা উদ্ধগত দোষের 

নিবৃত্তি করিবে এবং বিরেচনযোগোক্ত ওষধ সেবন করাইয়া? বিরেচনদ্বার! 

অধোগত দোধ নিঃসারণ করাইবে, এই বমন ও বিরেচন ওঁষধ প্রয়োগকালে 

রোগীর শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । রোগী কুশ হইলে বযন 

ও বিরেচনার্থ উষধ প্রয়োগ করিবে না; এ অবস্থায় বিরেচনের আবগ্তকতা 

হইলে, উষ্ণ ছুগ্ধ পান করাইয়! রোগীর উদরস্থ মল নিঃসারণ করাইবে এবং 
উদ্ধগত দোষ অর্থাৎ শিরঃশল, অরুচি, মাথার তার ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তা 
লক্ষিত হইলে, মৃছ্গুণবিশিষ্ট নস্ত প্রয়োগ করিবে, এ নস্ত প্রয়োগে নাসিকা। 

হইতে সর্দি নির্গত হইলে, উদ্ধগ্নত দোষ অনেকাংশে নিবৃত্ত ও জর নষ্ট হয়। 
এইরূপ অবস্থায় শ্রেম্সশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ীবিলাস, স্বপ্পলক্গীবিলাস অত্যন্ত 

উপকারী, দশমুলষট্পলক দ্বৃত প্রভৃতি সেবন, পঞ্চযূল্যাদিক্ষীর পান, বমন, 
বিরেচন ও নস্তপ্রয়ৌগ প্রভৃতির প্রায়শঃ আবগ্যকত। হয় না, রস-চিকিৎসোক্ত 

জ্বরাশনিলৌহ, সর্ধজ্বরহরলৌহ, বৃহৎচিস্তামণি প্রভৃতি বীর্ধযবান্ ওষধ প্রয়োগে 
& সমস্ত দোষ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিবেচনা! পূর্বক রেচক অথচ উদ্ধ 

শ্লেক্সনাশক অন্ুপান সহকারে ওঁষধ সেবন করাইলে, শরীরস্থ রসাদি ধাতুর 

সমতা হয় এবং বাম পিত্ত ও শ্লে্মা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীর্ণঅরে বায়ুর 

অথবা বায়ুপিত্তের প্রবলতা বশতঃ জ্বর অতি মুদুতাবে রক্তাদ্ি ধাতুকে আশ্রয়- 

পূর্বক প্রকাশ পাইলে এবং ন্নানাহার সহ হইলে, জরনাশক কিরাতাদি তৈল 

প্রভৃতি গাত্রে মর্দন করাইবে ; কিন্তু রোগীর শরীর শ্রেম্প্রধান বা বাতগ্লেম্- 
প্রধান হইলেও অনেক স্থানে এ সমস্ত তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া 
যায় না, এরূপ স্থলে শিরোরোগ চিকিৎসায় বক্ষ্যমান তণ্তরাজতৈল, কনকুতৈল, 

মহাদশমূলতৈল ও কুদ্রতৈল প্রভৃতি, জীর্ণজ্বরে শ্রেম্া বা বাতগ্নেম্মার প্রাবল্য 
অবস্থায় ব্যবস্থা করিবে এবং গ্লেম্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ীবিলাস, স্বল্পলক্্মীবিলাস 
ও মহারাজবটা প্রভৃতি বাতপ্রেম্মনশক ওষধ রোগীকে সেবন করাইবে । এ 
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সমস্ত ওষধে অল্প জ্বর ও গাত্র বেদনা, মাথার তার, সর্দি ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ 
শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়। জ্বররোগে রোগীর সমস্ত শরীরে অঙ্গারক প্রভৃতি তৈল 
উপযুক্তরূপে পুনঃ পুনঃ মদ্দন করাইবে এবং তৈল শরীরে শোষিত হইলে; 
রোগীকে শ্নান করাইবে। রোগীর শরীর বাতশ্নেম্মপ্রধান হইলে কনকতৈল, 

রুদ্রতৈল প্রভৃতি মালিস করাইয়৷ ঈষদুষ জলে রোগীকে স্নান করাইবে, শরীর 

বাতপিত্তপ্রধান হইলে কিরাতাদি প্রভৃতি তৈল গান্রে মর্দন করাইয়া! ঈষদুষ্ণ 
জলে স্নান করাইবে; ঈষদুষ্ণ জলে স্নান অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা করিবে । শীতল 

জলে স্নান সহা হইলে, তাহাও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । ফলতঃ অবস্থা 

বুবিয়া ব্যবস্থা করাই চিকিৎপকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় । তৈলমর্দন বহিন্মীর্গ 

গত অর্থাৎ ত্বগাদিস্থিত জরেই সমধিক উপকারী, কিন্তু যে সমস্ত জ্বর নাড়ী(তে 

প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, অথচ গাত্রে জ্রজনিত উত্তাপ অনুভূত হয় না, 

সেই সমস্ত জ্বরে তৈল মর্দন প্রশস্ত নহে। 
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জীর্ণ ও বিষমন্তরে-_-ওষধ। 

কণাবটী | অন্ঠে্যক্ক। অস্ঠেছ্যক্ষবিপর্য্যয়। তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্যয়- 

জ্বরে আমরস বিগ্যমান থাকিলে এবং হূর্জলজনিত জ্বর (ম্যালেরিয়। জ্বর ) 

প্রবলবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, রোগীকে এই ঁধধ সেবন করাইবে। 
পর্য্যায়ক্রমে এ সমস্ত অরে ওষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রথম 
দিন প্রাতঃকালে একটী বটা আদার রস ও মধু সংযোগে সেবন করাইবে, 
শ্লীহা ও যরুৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুল চুর্ণ ও মধু সংযোগে সেবন বিধেয় ; দ্বিতীয় 
দ্রিন প্রাতে এরূপ অন্ুপানে ছুই বটা একত্র সেবন করাইবে, তৃতীয় দিনে 
৩ ঝটী একত্র সেবন করাইবে, এইরূপে এক একটী বটিক! ৭ দিন পর্য্যস্ত বৃদ্ধি 
করিয়া সেবন করান কর্তব্য। সাত দিন মধ্যে এ সমস্ত জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ 
নিয়ম বন্ধ হইলে, যে দিনে জ্বরের নিয়ম বন্ধ হইবে, সেই দিন হইতে পুনর্ধাঁর 
এক এক বটী হাস করির। রোগীকে সেবন করাইবে; সাত দিন মধ্যে দোষের 
প্রবলত। বশতঃ এ সমস্ত জর বন্ধ না হইলে, আট দিন হইতে পুনর্র্বার এক- 
বটী হাস কর্িঘ্না অর্থাৎ সাত বটা একত্র করিয়া থা অন্ুপানে রোগীকে 
সেবন করাইবে এবং ৯ম ও ১০ম প্রভৃতি দিনে প্রত্যহ এক এক বটী হাঁস 
করিবা প্রয়োগ করিবে । একবার এ নিয়মে ওষধ সেবনে জর নিবৃত্ত না 
হইলে, ছুই তিন নার সেবনে এ সমস্য জ্বরের পর্যায় বন্ধ হয়। 

কণাবটা। রস ১ তোলা, গন্ধক*১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাঅ ১ তোলা, গোদস্ত 
হরিতাল ২ তোলা ও পিপ্ললী ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দন করিবে ; 
অনন্তর নিম্বপত্ররসে ২১ বার ভাবন! দিবে; বটী সরিবা প্রমাণ । 

জ্বরাশনিলৌহ । বাতাশ্রিত, পিত্তাশ্রিত, বাঁতপিভাশ্রিত, পিত্তশ্লেম্সা- 
শ্রিত; অন্তেছ্যক্চ, তৃত।য়ক, তৃতীয়কবিপর্যায় ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষষজরে 
এবং ছুজ্জলগজনিত জরে জরের বেগ অল্প থাকিলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন 
করাইবে ১ এ সমস্ত জরে গীহা| বা বকৃৎ বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাঢক- 
লেও রোগীকে ইহা সেবন করান বায়। পুরাতন গ্রীহা বা যক্ুৎরোগে অথবা 
পিস্ঞাশ্রিত বা বাতাশ্রিত পুরাতন কাসে অল্প জর থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে, বিষমজ্বর ও, তৎ্শঙ্গে প্রাবে আবাল ও সামান্ত শুক্র- 
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ক্ষরণ অর্থাৎ প্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ প্রয়োগে 

বিশেষ ফলদর্শে। রোগীর উদ্রাময় থাকিলে, এই ওঁষধে তাত্রভম্মের পরিবর্তে 

রৌপ্যভন্ম প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান পানের রস ও মধু শ্রেম্সা তরলাবস্থায় 

নির্ণত হইলে অথবা প্লীহ। ও যক্কৎ বিদ্যমান থাকিলে, পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

জ্বরাশনিলৌভ | রস ১ তোল! গন্ধক ১ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তা শর 

১ তোলা; লৌহ ৫ তোলা ও অভ্র ৫ তোল! , এই সমস্ত দ্রব্য একত্র কারয়া লৌহ পাত্রে 

স্থাপন পূর্বক নিসিন্দাপত্রের রস সহ লৌহদগুদ্ারা মর্দন করিবে; পশ্চাৎ মরিচচুর্ণ ১ ভোলা! 

উহার সাহত মিআিত করিবে । বটী১ রতি। 

চন্দনাদিলৌহ | বাতপি্তাশ্রিত ব1 পিতাশ্রিত জীর্ণজর মৃছবেগে 

প্রকাশ পাইলে এবং অগ্পকাল স্থায়ী হইলে, এই ওঁষধ বিশেষ কার্যকারী ; যে 

সকল রোগীর প্রত্যহ বা ৮।১০ দিন অস্তর অথবা] পুর্ণিম! বা অমাবস্যা উপলক্ষে 
২৩ দিন অল্প অল্প জ্বর হয় এবং শরীরে রক্তের অভাব জ্বরকালে দাহ ও 

পিপাস। লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে জ্বরের নিরামাবস্থায় প্রত্যহ এক বটা সেবন 

করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে যাহাদের প্রমেহের লক্ষণ অর্থাৎ প্রত্াবে জালা, 

প্রশ্নীব হরিদ্রী বা রক্তবর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, তাহা- 

দ্িগকে এই ওষধ সেবন করান আবশ্তক ; জ্বরের বেগ অধিক হইলে, এই 

ওধধ সেবন করাইবে ন1। পুরাতন প্রীহা বা যকৎ জ্বরের সঙ্গে বিদ্যমান 

থাকিলেও এই ওঁষধে অত্যন্ত উপকার হয়। অনুপান-_ক্ষেপাপড়ার 

রস ও মধু। 

চন্দনাদিলৌহ । রক্তচন্দন বালা, আকনা!দি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, উৎপল, 

আমলকী, বিড়ঙ্গ, মুখা ও রক্তচিত1; এই সকল জব্য সমভাগে লইবে, লৌহ সর্ব্ব সমষ্টির 

সমান, জলে মর্দন করিবে । বটী২রতি। 

শ্লেক্ষশৈলেন্দ্ররস | সর্ধবিধ বিষমজবের প্রবল বা মৃদু বেগ এই 

উভয় অবস্থায় রোগীর শরীর বাতশ্লেম্ম বা শ্লেম্মপ্রধান থাকিলে এবং সন্তত জ্বরে 

রোগীর মুখে ঘ! ও দস্তনালীর বিশীর্ঘতা, নাসিকা হইতে জলআাব ( স্দি ) 
ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাইলে, রোগীকে সাম ব! নিরামাবস্থায়, এই ওষধ 
সেবন করিতে দিবে, যাহাদের দিবা ও রাত্রিব্যাপিয়। জ্বর প্রকাশ পায় (সম্ভতত 
প্রভৃতি জর ) তাহাদিগের উদ্ধজন্রগত রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। অন্ত্ছ্যঙ্ক, 
তৃতীয়ক বা চাতুর্থক জ্বরে অথবা পৃর্ণিমা ও অমাবস্তা উপলক্ষে প্রত্যহ ব। ২।১ 
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দিন অন্তর যাহাদের জ্বর হয়, তাহাদের কাস, অগ্রিমান্দ্য, মাথায় সামান্য বেদনা 

ও তারবোধ, সর্দি ও মুখে ছূর্ন্ধ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে ইহা! সেবন 

করিতে দিবে ; জীর্ণজ্বরেও শ্লেম্! প্রবল হইলে ইহ বিশেষ উপকারী । জ্বর- 

ব্যতীত উদ্ধ জব্রগত যাবতীয় রোগে, আমবাতে, চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষু হইতে 

পিচুটি ও জলপড়া এবং তজ্জন্ চক্ষুর দৃষ্টিহানি কাণপাকা, মাথায় ভার, দত্ত- 

মূলের স্ফীততা ইত্যাদি রোৌগেও এই ওষধ অমৃতবৎ কার্য্যকারী। অন্ুপান-_- 
নিশিন্দাপাতার রূস ও মধু অথবা! অথবা নিসিন্দাপাত ও পালিধাপাতাব রস 
ও মধু কিন্বা পানের রস ও মধু 

শ্লেম্মশৈলেন্্ররদ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঠ, পিপুল» মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, 

কাকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কুড়, হিং, সৈদ্ধবলবণ, ববক্ষার,সোহাগারখৈ, গজ পিপুল,জয়িত্রী।যমানী, 
লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধৃস্তরবীজ, জৈপালবীজ (মতাস্তরে কৃষ্ণধুস্তরবীজ), কট ফল, চিতামূল, 
চই ও বচ, এই সকল দ্রবা সমভাগে লইয়া যর্দন করিবে ; অনস্তর বিন্বমূলছাল, আকন্দমূল। 

বক্তচিতাধুল, দস্তীমূল, শজিনাছাল, বামনহাটী; বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, গণিয়ারী, 

পৃস্বরমূল, কৃষ্ণজীরার কা, পালিধামাপারপাতা; পিপুলমূল, কণ্টকারীমূল ও আদা, এই সকল 

দ্র-বা,সাত বার করিয়া ভাবন! দিবে । রোগীর উদরাময় থাকিলে, জৈপাল ৰীঞ্জের পরিবর্তে 

কৃষ্ণধুস্তরবীঞ্জ প্রদান করিবে । বটী২রতি। 

পুটপকবিষমন্ত্বরাস্তকলোৌহ | বাতপিত্ত বা পিত্তশ্রেম্স প্রধান বিষম- 

জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, নিরামাবস্থার এই গুঁধধ সেবন 

করাইবে। জ্বরে উদরাময় অর্থীৎ আম বা! আমরক্ত সংযুক্ত মল নির্গম অথবা 
গ্রৃহণী, হস্ত ও পদাদিতে শোঁথ, গ্রীহা ও যক্ত্বৃদ্ধি, অগ্রিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি 

থাকিলে এই গুঁষধ অত্যন্ত উপকারী । সম্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক- 

জ্বর অন্নকালস্থায়ী হইলে ও অন্প বেগে প্রকাশ পাইলে অথব! ৮১০ ব৷ ১৫ 
দিন অন্তর অল্প জ্বর হইলে, রোগীকে এই গুঁষধধ সেবন করিতে দিবে, এ 

সমস্ত জরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং শ্রীহা বা যরত্রৃদ্ধি ও শোথ প্রকাশ 
পাইলে এই ওঁষধ বিশেষ উপকারী । পুরাতন জরে প্রস্রাব কালে জালা অথবা 
চুণ কিম্বা খড়ি গোলার ন্যায় প্রক্সাবের নিয়ে সঞ্চিত হইলে বা প্রত্রাবকালে 

কষ্টবোধ হইলে, এই ওঁধধ সেবনে বিশে উপকার হয় । উদরাময় প্রবল 

থাকিলে তাত্্রস্তানে রৌপ্যতন্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান__উদরাময় থাকিলে 
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জীরাচূর্ণ ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্রীহা বৃদ্ধির অবস্থায় পিপ্ললীচুর্ণ, হিং ও 
সৈম্ধবলবণ বা যনসা সীজের পাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস ও মধু 

প্রমেহ দোষে পানের রস ও মধু। 

পুটপক্বিষমজ্বরাস্তকলোৌহ। হিঙ্গুলোথ পারণ ও শোধিত গন্ধক উভয়ে সমভাগে লইয়া 

কজ্জলী করিবে, পরে উহাদ্বারা পর্পটী পাক করিয়া প্র পর্ণটী ১ তোলা, স্বর্ণ |, আনা, লৌহ 

২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তাত্র ২ তোলা, বঙ্গ ॥' আনা, প্রবাল 1* তোলা, গেরীমাটী অর্ধ- 

তোলা, মুক্তা ।* আনা, শম্বভ্ম 1* আনা, শুক্তিভস্ম | আনা, এই সযুদয় একত্র করিয়! 

জলে মর্দন পূর্বক দই খানা ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়! যুর্তিকালিপ্ত করিবে; অনুর 

মছুপুটে পাক কর্টিবে। গন্ধকের গন্ধ বহিগঁত হওয়। মাত্র পাক সমাধ! হইয়াছে জানিবে। 

বিষমন্তরান্তকলৌহ । অন্যেদুষ্ষ, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক বিষমঅরে 

বাতপিত্ত ব৷ পিত্তশ্রেম্সা প্রবল থাকিলে এবং জ্বর অল্পক্ষণস্থায়ী ও অল্প বেগে 

প্রকাশ পাইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ওুঁধধ দেবন করিতে দিবে । 

প্লীহ1! ব1 যকৎ অল্প বৃদ্ধি পাইলে এবং শুক্ককাস অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত 

হইলে, রোগীকে এই ওষধ ব্যবস্থা করা যায়। অন্ুুপান-__পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

বিষমজ্বরাস্তকলৌহ । পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোল], তাত্র ১ তোলা, স্বর্ণযাক্ষিক- 

১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা; একত্র মর্দন করিবে, অনন্তর জয়স্তীপাতা, কুলেখাড়া, বাসক- 

পাতা, আদা ও পান ; এই সকল ভ্ব্যের রসে যথাক্রমে পাঁচশার ভাঁবন। দিবে । বটা ২ রতি 

ষড়াননরস | অন্তেছ্য্ষ, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক বিষমজ্বরে পিতগ্নেম্স। বা 

বাঘুপিত্ত প্রবল থাকিলে এবং জ্বরকালে পিপাসা, দাহ ও জ্বরের বেগ অধিক 

প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওঁষধ সেবন করিতে দ্রিবে, অন্ুপান-__পানের 

রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। পিত্তাধিক্য অবস্থায় 
শেফালিকাপাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু। 

ষড়াননরস | পিত্ল, কীসা, তাত্র, হিগ্থুল, পিপুল ও বিষ, এই সকল প্রব্য 

সমভাগে লইয়। গুলঞ্চের রসে এক প্রহর মর্দন করিবে ! বটী ২ রতি। 

ব্র্যাহিকারিরস | তৃতীয়ক জরে বাতশ্রেম্মা, বাতপিত্ত বা পিত্তশ্রেক্সা 

প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই $ধধ সেবন 

করাইবে । জ্রারন্তকালে সামান্ত শীত ও জর বিরামকালে ঘন্ম, গাত্র- 

দাহ এবং জ্বরকালে পিপাসা ইত্যাদি, উপসর্গ থাকিলে, নিরামাবস্থায় 



জ্বর-চিকিৎসা । ৯৭ 

রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে, প্লীহা বা যক্কৎ সংযুক্ত অন্তান্ত অরে এই 

&ধধ উপকারী । এই ওঁধধ জবর বিরামকালে দিনে ১ বার ও বাত্রে ১ বার 

সেব্য। অন্ুপান__ আতইষের কাথ। 

শ্র্যাহিকারিরপ। পারদ ১ তোলা, গ্ন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, হরিতাল- 

১ তোলা, আতইব ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ॥* আনা, এই সকল ভ্রব্য একত্র 

করিয়া! নিমছালেররসে ও অপরাজিতা ররসে ক্রমান্বয় মর্দন করিবে । বটীঙ রতি । 

চাতুর্থকারিরস । চাতুর্থকজ্বরে বায়ু ও শ্রেম্বা প্রবল থাকিলে এবং 

জ্বরের বেগ অল্প প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্প কাল স্থায়ী হইলেঃ নিরাম অবস্থায় 

রোগীকে এই উষধ সেবন করিতে দিবে, ষাহাদের অনেক দ্রিন হইতে জবর 
প্রকাশ পাঁইতেছে এবং শরীর কশ, তাহাদিগের এরূপ (২ দিন অন্তর ) জ্বরে 

এই ওষধ বিশেধ কার্যকারী । এই ওধধ জর বিরামকালে সেব্য। অন্ুপান-__ 

টাপা ফুলগাছের ছালের বূস ও মধু । 

চাতুর্থকারিচম। রূস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল এই সকল ব্রব্য সমভাগ এবং 

স্বর্ণ পারদের মর্দভাগ, সমস্ত দ্রবা মিশ্রিত কারয়। কৃষ্কপুস্ত,র পাতার রমে ও বকফুলের 

পাতার রসে ঘথা্ুম মর্দন করিবে ; হটা ২ রতি। 

জ্রারিরস | অগ্েদ্যঞ্ক, তৃতীরক বা চাতুর্থকজ্বরে পিত্তশ্নেম্ার প্রবলতা 

ৃষ্ট হইলে এবং রোগীর জরবেগ প্রবল থাকিলে ও জর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, 
রোণীকে এই ওুঁষধ সেবন করিন্তে দিবে, যাহাদের জ্বরকাঁলে অথবা জ্বরব্যতীত 

শূলরোগ বিদ্যমান, তাহাদিগের এই ওষধ সেবনে উপকার দর্শে। অন্ু- 

পান-- কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার বস ও মধু অণব। শেকালিক। পাতার রস 
ও মধু; শুলরোগে জল । টু 

জ্বরারিরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাত্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিট.লবণ ও 

মনঃশিলা ; এই সমুদয় ভ্রব্য সম ষাগে একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক সোন্দালপাতার রসে দশ- 

দিন ভাবন। চিনে । বটী১রতি। ” 

সর্বতোভদ্রেরস | পিত্তশ্লেক্স বা বাতশ্নেম্সপ্রধান সততক, অন্যেছ্যক্ক 

'তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বরে জ্বরের অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ সেবন 
বিধেয় ; বিষমজ্রে রোগীর কাস, উদরাময় ও বমন বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে 

৯৩ |] 



৯৮ আয়র্বেবেদ-শিক্ষা। | 

সাম বা শিরাম অবস্থায় প্রত্যহ ইহা সেবন করিতে দ্িবে। জ্বর ব্যতীত 
কেবল মাত্র কাসরোগে এই ওধধে বিশেষ উপকার দর্শে ; ইহা দীর্ঘকাল 
সেবনে রোগীর কাশ ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া সমূলে নষ্ট হয়। গ্রহণী এবং 

অশ্পিত্ত রোগেও এই গুঁষধধ উপকারী । অন্ুপান--কাস তরল থাকিলে 

পিপুলচুর্ণ ও মধু এবং শুষ্ক অবস্থায় বাঁসকপাতার রস ও.মধু অথবা পানেররস 
ও মধু। উদরাময়রোগে জীরাচুর্ণ ও মধু । 

সর্বতোভদ্ররস। অভ্র ৪ তোলা, গঞ্ধক ১ তোল! এবং হিঙ্কুলোথ রস, কপুর, নাগেশ্বর, 

জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতীফল, জয্মিত্রীঃ ছোট এলাইচ, গপিপুল, কুড়, তালীশ- 

পত্র, ধাইপুষ্প, দারুচিনি মুখা, হরীতকী, মন্িচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপুন ও আমলকী 

ইহাদের প্রত্যেকের ॥* অদ্ধ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দন করিবে। 
বটাং রতি। 

বৃহৎ জরাম্তকলৌহ । অন্টেছ্যক্চ, সততক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও 

চাতুর্থকবিপর্ধ্যযজ্বরে এবং ৭। ৮ ১০। ১৫ দ্রিন অন্তর প্রকাশিত ছুর্জীলজনিত- 

জ্বরে অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অন্নকাল স্থায়ী হইলে এবং গ্রহণী ব! 

সময় সময় পাতলা দ্রাস্ত ও মেহ বিছামান থাকিলে, এই ওঁধধ নিরাম 
অবস্থায় সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান- কুষ্জজীরাচর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ জরাম্তকলৌহ | পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জাভীফল ১ তোলা, জয়িত্রী 

১ তোলা, স্বর্ণ ॥* আনা. রৌপা ॥* আনা, লৌহ ॥* আন! এবং অভ্র, শিলাজতু, ভূক্গরাজ, 

মুখ; কেশুর্তে, আপাঙ' লবঙ্গ, হরীতকী* আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, পিপুলমুল. 

সৈন্ধবলবণ, বিট.লবণ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো+ কণ্টকারী, শোধিতরসোন, ধনে, জীরা, কৃষ- 
আরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিক্ররী, ইন্দ্রধব, চিরত ও বালা; ইহাদের প্রত্যেকের এক- 

তোলা এবং মরিচ ২ তোলা এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক আদার রসে ৭ বার 

ভাবন! দিবে, বটী ৪ রতি । 

সততারিরস । সততক, সততকবিপর্ধ্যয় এবং বাতবলাসক প্রভৃতি 

জরে অবের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকিলে, এবং জর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে 

রোগীর মাথায় ভারবোধ অথবা বেদনা ও শ্রীহা বা যকুত্রদ্ধি। শোথ 
এবং কাস প্রভৃতি বিস্কমান থাকিলে, সাম বা নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই 
ওবধ সেবন করিতে দিবে। অন্পান--পিপুলচুর্ণ ও মধু । 



জ্বর-চিকিগুসা। ৯৯ 

সততারিরস। রৌপা, স্বর্ণমাক্ষিক' বঙ্গ, অভ্র, লৌহ, জয়িত্রী, জাতীফল, সোহাগারখৈ,, 
:গোক্ষুর, সিদ্ধিবীঞ্জ, দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজ ও কম,রী; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও 

্বর্ণসিন্্ুর ৩ ভাগ; এই সকল ভ্তরধা মিলিত কারয়া মর্দন পূর্বক পুনর্ণবার রসে ৭ বার ও 

? তুলসীপাতার রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে । ৰটীং রতি। 
॥ 

বৃহৎ চিন্তামণিরস | অন্ত্ছুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্ধ্যয়, সম্তত ও 

' বাতবলাসকজ্বরে এবং ৮1১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দর্জলজ্বরে জ্বরের 
প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্নেম্মার অথবা শ্লেম্সার প্রবলতা দৃষ্ট 

হইলে, নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ইধধ সেবন করিতে দিবে, এ সমস্ত জ্বর 

মুদুবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে শ্রীহা এবং যরুত্বৃদ্ধিঃ কাস, 

মাথার বেদনা অথবা অগ্রিমান্দ্য থাকিলে, এই ওষধ প্রযোজ্য । অন্ুপান__ 

 পিপুলচুর্ণ ও মধু বা আদার রস ও মধু। 

বুহৎ চিস্তামণিরস | পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ? পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, 

৷ বহেড়া, যন:শিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হরিতাল ও কম্ত,রী ; এই সকল ওষধ সমভাগে 

? লইয়া মর্দন পূর্ববন্দ ভূঙ্গরাজ, আদা! ও তুলসীপাত। ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে বথাক্রষে 

[সাতবার ভাবল! দিবে! ব্টী২রতি। 
্ ৬ 

| ছুরজলজেতারস | ছক্জল জ্বরে (ম্যালেরিয়। জরে ) জরের বেগ প্রবল 

৷ হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে ; অন্যান্য বিষমজ্বরেও অগ্রিমান্দ্য, 
সময় সময় উদরাগ্ান, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ও 
:সামরসে রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, ইহা প্রত্যহ পরাতে ও 
সন্ধ্যায় ছুই বার সেব্য ; এই ওধ ছুর্জলজ্রে সামাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ মধ্যেও 
রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। এই জর তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও 
অন্তেছ্য্ফ রূপে পরিণত হইলে, সেই সকল অবস্থায়ও ইহা বিশেষ উপকারী । 
অন্থপান--জল। 

ছুর্জলজেতারন। বিষ ২ তোলা, কড়িভম্ম « তোলা, মন্রিচ ৫ .তোলা এবং শুঁঠ 
৫ তোলা, একত্র করিয়া আদার রসে যর্দন করিবে । বটী ১ রতি, 

বৃহ জ্বরচিন্তামণি । সন্ত, সতত, সততবিপর্ধ্য়, অন্টেছ্যক্ক। তৃতী- 
য়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্ধ্য়, বাতবলাসক ও ছুর্জলজনিত- 
বরে রোগীর জ্বরের বেগ অন্ন থাকিলে, তাহাকে এই ওধধ নিরামাবস্থায় 



১০০ আয়ুবেরবদ-শিক্ষা। 

বা অবস্থান্ুসারে আমরসের অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, € সমস্ত জ্বর 

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশ পাইলে এবং কাস, গ্রীহা, ষরুৎ ও শোথ 

প্রভৃতি বিদ্যমান থ|কিলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, জীর্ণ- 

জ্বরে রস ও রক্তাদি ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ রোগীর শরীর রুশ হইলে. এই ওষধ 

বিশেষ উপকারী । অন্ুপান-_পিপুলচুর্ণ ও মধু । প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে 
হিং, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল চুর্ণ । 

বুহৎ জ্বরচিস্তামাণ। রস, গন্ধ+, লৌহ, তা. রূপা স্বর্ণ, হরিত।ল, দস্তা, কীসা' 

বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, ত্বর্ণযাক্ষিক, ভিরাকস+ মন:শিলা, সোৌহাগারখৈ ও কপূর ; এই সকল 

জব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন পূর্বক বামনহাটার মূল, বাসকপাতা, পিসিন্দাপাতা, পান, 

জয়স্তীপাতা, করলাপাতা, পটে[লপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্ণব। ও আদা ইহাদের প্রত্যেকের 

রসে ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী২ রতি 

রুহ বিষমন্ত্রারিরন। প্রলাপক, অগ্ঠেত্যঙ্ক, তৃতীয়ক:ও চাতুর্থক 

জ্বর এবং ৭1৮1 ১০ বা১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত বায়ু ও পিত্তপ্রধান ছুজ্জল- 

জ্বর মধ্য বা মৃছবেগ সহকারে অন্পকালস্থারী হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন 

করাইবে। জরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা, কটিদেশে বেদনা, প্রীহা বা খকৃৎ্- 

বৃদ্ধি এবং প্রমেহদোধ বশতঃ প্রঅজাবে উৎ্কট জ্বালা ও রক্তের হীনতা ইত্যাদি 
উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এখং বুক্তগতজ্বরে মুখ হইতে রক্তনির্গমন হইলে, 

রোগীকে ইহা দেবন করিতে দিবে । অন্ুপান - পানের রস ও মধু। শ্লীহ। বা 

বত বৃদ্ধি থাকিলে, [পপুলচুর্ণ ও মধু প।খনসাসীজের পাতার রস ও মধু। 

বৃহৎবিবমজ্্রা(ররস। +৩.রা ২ তোলা” স্বণ ২ তোলা, রৌপা ২ তে।গা, বঙ্গ ২ তোলা, 

হরিতাল' ২ তোলা, লৌহ ৮ তালা, তুতিয়াভম্ম৪ ভোল।, লবঙ্গ £ তোলা, জাতীফল- 

« তোলা, ও রসসিন্দুর ৪ তোলা মিশ্রিত কত্রিয়া ক্রোণপুষ্প (ঘল্যসে ) পাতার রসে? বার 

ও পানের রসে ৭ বার যথাক্রযে ভাবনা দিবে এবং কিঞ্চিৎ দ্রব্য থাকিতে উহার সহিত শুঠ, 

পিপুল, মরিচ ও কপূর ? ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোগা মিশ্রিত করিবে । বটী ১ রতি। 

. বু কস্ত রীভৈরব । প্রণাপক? অন্তেন্যক্ক। তূতীর়ক? তৃতীয়কবিপ- 

ধ্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্্য় প্রভৃতি জ্বর এবং ৭1৮১০ ব1১৫ দ্রিন অন্তর 

প্রকাশিত দু্লজ্বর অল্পবেগ সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে, নিরামাবস্থার 

রোগীকে এই এষ্ধ সেখন করিতে দিবে ল্মনেক দিনের জ্বরে শরীর ক্ূশ হইলে 



জ্বর-চিকিৎসা । ১০১ 

এবং জরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই 
ওঁষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহ, রক্তপিত, ক্ষয়কাস ও যক্ারোগে 

জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এবং সমস্ত জীর্ণজ্বরে এই ওষধ সেবন করাঁন যাইতে 

পারে। অন্ুপান--পানের রস ও মধু। 

বৃহৎ কম্ত,রীভেরব। এজ, দস্তা, স্বণ, কন্ত,রী ও রূপা; ইহাদের প্রতে)কের ২ তোলা 
এবং লৌহ ৮ তালা ও স্বণমাক্ষিক, রসসিন্দুর, লবঙ্গ, গ্রাতীফল ; ইহাদের প্রতে]কের 

৪ তোল! মিশ্রিত বিয়া মর্দন কন্িনে, অনস্তর প্রোণপুষ্প (ঘল-ঘসে রসে ও পানের রসে 
বথাত্রমে সাতবার ভাবনা দিরা [ক্টিং আদ্র খানকিতে উহার সহিত কপূর স্তঠ, পিপুল 
ও নুরিচ ইহাদের প্রতোকের হ (তোল মিশ্রিত করিবে | বটী২ রতি। 

মহরাজবটা | সন্তত, ঘতত সততবিপর্ধ্যর, অন্টেছ্য্ক, অন্যেদ্যক্ক- 

বিপর্যন্ব, তৃতীরক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্বযয় ও প্রলাপক- 

প্রভাত জলে জ্বরের বেগ অন্ন ব। অধিক হইলে, রোগীকে এই ওঁষধ সেবন 
করইবে; কন্ত এঁ সমস্ত জ্বর অনেক দিন পর্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে এবং 

শরাঁর কশ হইলে পেবন করান কর্তব্য ; জ্বরের সহিত রোগীর সর্দি, কাস, 
মাথায় ভার ও প্রমেহ প্রভাতি উপদ্বব লক্ষিত হইলে, নিরাম বা সাষরসাবস্থায়ও 

এই বধ বিশেষ ার্ধ্যকারী। বুক্ত, শুক্র ও মক্জ। প্রভৃতি ধাতুগতজ্বরেও এই 
ওষধ ব্যবহৃত হম ; ঘক্সা, ক্ষতজ্জকাস, রক্তপিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে জবর 
লর্ষিত হইলে, এই ওষব অতান্ত উপকারী । সাধারণতঃ যাহাদের শরীর 
কশ ও প্রমেহরোগ বিগ্মান 'আছে, তাহাদিগকে এই ওষধধ সেবন করান 
খাইতে পারে, জরের বেগ ও উদ্ধত শ্্েম্সার হাস বৃদ্ধি অনুসারে ওষধে 
কয়েকটী দ্রব্যের পরিবর্তনে বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়, সর্দি' কাস ও 
জরের বেগাধিক্য থাকিলে, কপুরিস্থানে কন্ত,রী, সর্দি জলবৎ তরল ভাবে 
নির্গত হইলে ও অল্পবন্ঞ্চদিগের পক্ষে কফের আতিশব্যে স্বর্ণ স্থানে স্বর্ণ. 
মাক্ষিক মুখে অরুচি ও উদরাময়ের লক্ষণ থাকিলে, তাগ্র স্থানে রৌপ্য 
প্রয়োগ বিধের ; ক্ষয়কাস ও যক্ষ প্রভৃতি অবস্থায়ও জরের প্রাধান্তে কম্ত,বী 

প্রয়োগ করা আবন্তক, কিন্তু স্বর্ণ ক্ষরনাশক ও শুক্রবদ্ধক হেতু এ সকল 

অবস্থার প্রয়োগ কর! বিশেষ কর্তব্য। রোগের অবস্থা দর্শন করিয়৷ এ সকল 
ওষধের পরিবন্ন করা উচিত। অন্ুপান--পানের রস ও মধু। 



১০২ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা ] 

মহায়াঁজবটা। রদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তে।লা, অভ্র ২ তোলা, বুদ্ধদারক (বিস্তারক ) 

বাঞ্জ ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা. লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ॥, আনা, তাত্র 1, আনা. কপুরর- 
॥* আনা, সিদ্ধিবীজ. শতমূলী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়ীবীজ, ভূমিকুম্মা্ঃ তালযুলী, 

শৃকশিশ্বীবীজ, জাঁতীফল, জয়িত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে ; এই সকল ্রব্য প্রত্যেকে 

|, আনা, সমস্ত একত্র করিয়া তালমূলীর রসে মর্দন করিবে । বটী ৪ রতি। 

র্হৎ চুড়ামণিরস | সম্ভত, সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, অন্যেদ্যক্ষ- 

বিপর্য্যয় ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দুজ্জলজ্বরে নিরাম অবস্থায় 

বা ঈষৎ আমরস বিদ্যমান সন্কে এবং জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে ও জ্বর 

অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থারী হইলে, রোগীকে এই গুঁষধধ সেবন করিতে দিবে । 

রসাদি ধাতুগত জীর্ণজ্বরে ইহ! কার্যকারী, জ্রকালে রোগীর কাস, মাথায় ও 

বক্ষঃস্থলে তারবোধ এবং গাত্রে বেদন। প্রভৃতি বিগ্যমান থাকিলে, ইহা! সেবন 

করিতে দিবে, কাস, যক্ষা! ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ ব্রোগে জ্বরবেগ প্রকাশ 

পাইলে, এই ঁধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান-_পিপ্নলী চূর্ণ ও মধু । 

বৃহৎ চুড়ামণিরস | কম্তরা' প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল. স্বর্ণ, রসপিন্দুর. স্বর্সিন্দুর, 
লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুখা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর. জাতীফস, জয়িত্রী, মরিচ, কপুরি 

ও তুতে ভন্ম এই সকল ওবধ সযভাগ এবং অগগন্ধার মুলচুর্ণ ২ ভাগ এচত্র করিয়া মর্দন 

করিবে; অনন্তর নিসিন্দাপাতা, বামনহাটার মূলের ক্লাখ; বাসকপাতা।, আকন্দমূল ও গোন্ুর 

ক্কাথ, এই সকল জভ্রব্যে াক্রমে ৭ খার ভাবনা পিবে। বটী২ংরণতত। 

জ্বরকুপ্জরপারীন্দ্ররস | সম্তত, সতত, অন্তেছ্যক্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক 

প্রভৃতি বিষমজ্বরে নিরামাবস্থায় অল্প বেগ সহকারে জ্বর অন্পকাল স্থায়ী হইলে 

এবং এ সমস্ত জ্বর অনেক দ্িন হইতে শরীরে প্রকাশ পাইলে এই ওঁষধ 

সেবন করিতে দিবে, জ্বরে হস্ত ও পদাদিতে শোধ, মেহদোব, শুষ্ককাস, 

গাত্রদাহ, প্রীহা ব। ষরুত্বৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই 
ওষধ সেবন করাইবে। পুরাতন কাস, শোথ ও তৎসঙ্গে মূ জ্বরেও এই 

ওষধ সেব্য। অন্থপাঁন-_জীরাচুর্ণ ও মধু। প্লীহা বা যরুৎ বৃদ্ধি পাইলে 
পিপুলচুর্ণ ও মধু বা তালের জটা ভন্ম ও ইন্ষুগুড় । 

জরকুঞ্জরপারীন্্ররস। রস ২ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, অভ্র, ১ তোল! এবং বৌপ্য, খ্ণ- 

মাক্ষিক, রসাঞ্জন, দক্তা, তার, মুক্তা* প্রবাল লৌহ, শিলাজতু, গোরিষাটী, মনঃশিলা ও 
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স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, এই সমৃদ্য় মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে; অনন্তর 

ক্ষীরাই, তুলসীপত্র, পুনর্ণবা. গণিয়ারী, ভূইআমলা, ঘোবালতা, কট-কী,পদ্মণগ্ড লঞ্চ,ঈষলাঙ্গলা, 

লতাফট্রকী, মুগনী ও গন্ধভাছুলে ; ইহাদের প্রত্যেকের রসেও বার ভাবন! দিবে । বটী- 

৩ রতি। বে সকল দ্রব্যের রস নিষ্কাশিত হয় না. তাহাদের কাথ করিয়] লইবে : 

সর্বস্বরহরলৌহ | বায়ু -ও পিক্তপ্রধান সতত, অন্যেছ্যক্ক, তৃতীয়ক, 

চাতুর্থক ও ছুর্জলজ্বরে নিরামাবস্থায় রোগীর জবর অল্প বেগসহকারে অল্লকাল 

মাত্র স্থায়ী হইলে এবং এ সমস্ত জ্বর বহুদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে 

এই গুঁষধধ সেবন করাইবে । ছুর্জলজ্বব (ম্যালেরিয়া জ্বর ) ৫।৭ ১০ ও ১৫ দিন 

অন্তর অপরাহে অন্পবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে গাত্রকম্প 

ও"শীত প্রকাশ' পাইলে, এ সকল অবস্থায় বাতপিত্তপ্রধান শরীরে এই 

ষধ অত্যন্ত উপকারী । অল্পজ্বরের সহিত পুরাতন প্রীহ। বা যরুৎ ও শোথ 
বিগ্ধমান থাকিলে এবং রোগীর রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ অমৃতের 
হ্যায় উপকারী । যাহাদের পৈত্তিকগ্রহণী অথবা প্রবাহিকারোগ বিদ্যমান 

অথবা! দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রৃক্তপিত্ত বা পিক্তপ্রধান মেহরোগ লক্ষিত হয়, তাহা- 

দিগের পক্ষেও এই গুঁধধ অত্যন্ত উপকারী । পিত্তপ্রধান শরীরেই এই ওষধের 
উপকারিতা! সমধিক দুষ্ট হয়। অন্ুপান_ প্লীহা বা যক্ুত্ৃদ্ধি হইলে পিপুলদুর্ণ 
ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু। উদদরাময় অবস্থায় কৃষ্ণজীরাচুর্ণ 

ও মধু। শোথে পুনর্ণবার রস, সাধারণ জ্বরে ক্ষেৎপাপড়ার রস অথবা 

শেফালিকা পাতার রস ও মধু বু! গুলঞ্চের রস ও মধু। 

সর্বজ্বরহরলৌহ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়, 
মুখা, গজপিপুল, পিপুলমুল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, আকনাদি, কট কী,কণ্টকারী, 
শজিনার বীজ, ষ্টিমধু ও ইন্দ্রধব ; এই সকল উষধ সমভাগ এবং লৌহ সর্বব ওধধের 
সমান গ্রহণ করিয়! জলসহ মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ । বায় ও পিশ্প্রধান সতত, অন্তেসক্ক, তৃতী- 
য়ক ও চাতুর্থকজরে বা ৭1৮1১০।১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্লরে (ম্যালে- 
রিয়া জরে ) নিরাম অবস্থায় অন্পবেগ সহকারে রোগীর জবর অল্পকাল স্থায়ী 
হইলে এবং এ সকল জর বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ায় শরীর শীর্ণ হইলে 
এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । €বদনা-রহিত পুরাতন শ্রীহা এবং যকুৎ, 
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শোথ, উদরাময় ( প্রবাহিকা। গ্রহণী ) বা উত্কাসি প্রভৃতি বিগ্ধমান থাকিলে ও 

তৎসঙ্গে রোগীর অল্প জ্বর অনুভূত হইলে, এই ওবধ বিশেষ কার্ধ্যকারী, কিন্ত 
রোগীর শ্রেম্বাধিক্য অবস্থার অর্থাৎ সর্দি, শরীরে বেদনা, তরলকাস, গাত্রের 
নাতিরুশতা, অগ্রিমান্দ্য বা মাথায় সর্বদ1 তারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান 
থাকিলে বিশেবতঃ বালকদিগের শ্্েম্সপ্রধান জরে এই ওষধ সেবনে তাদ্বশ 

উপকার হয় না; বাতপিত্বাধিক্য জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অনেকদিন হইতে প্রীহা 
ও যকৎবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ত রক্তহীনতা, পাও ও কামলা প্রভৃতি উপস্থিত 
হইলে, এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী। অন্ুপান-__ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধু বা 
শেফালিকা পাতার রস ও মধু: প্রীহা৷ বা যককৎ সংযুক্ত জরে পিপ্ললীচুর্ণ ও মধ 
উদ্ররাময়াশ্রিত জরে কষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ। পারদ, গন্ধক, তায, অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপা ও হরিতাল 

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দন 

পূর্বক করলাপাতার রস. দশমুলের কাথ, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার রাখ, পদ্মুগুলঞ্চের 

রস, পানের রস, কাঁকমাচীররস, নিসিন্দাপাতার রস পুনর্ণবার রস ও আদার রস; এই 

সকল ভ্রব্যে থাক্রমে সাতবার কনির। ভাবনা দিবে। বটী২ রতি । 

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরল । সত, তৃতীত্কঃ চাতুর্থক এবং চাতুর্থক 

বিপর্যয় প্রভৃতি জরে আমরসের সম্যক পত্িপাক অবস্থায় অগব! কিঞ্চিৎ 

আমরস বিদ্ভযানে জ্বর অল্প বেগ সহকারে অল্পক্ষণ স্তারী হইলে, এই গুঁষধ 

সেবা । এ সকল জর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলেও রোগীকে ইহা! 

সেবন করান যায, রসগত ও রৃক্তগত এবং বিবিধ ধাতুগত জ্বরে রোগীর শরীর 

শীর্ণ হইলে, সেই অবস্তায় এই ওষধ বিশেষ কার্যকারী । অন্ুপান_- 

পিগ্ললীচুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ বিষমজ্জরাম্তকরস ' রস, গন্ধক, রসসিন্দুর, স্বর্ণ।রৌপা, লৌহ, অন্তর, তাত্র, হরিতাল, 
বঙ্গ, মুক্তা,প্রধাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল ড্ব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দন করিবে, অনস্তর 

নিসিন্দাপাতার রস; পানের রসঃ কাকমাচীর রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, ভ্রিফলার ক্কাথ, করলা- 

পাতার রস, দশমূলীর কাথ, পুনর্ণবার রস, গুলঞ্ের রদ, বাসকপাতার রম, ভৃঙ্গরাজের রদ ও 

কেশুর্ের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী২ রতি। 

মহাজ্বরাহুশে | অন্তেছ্যক্ তৃতীয়ক্, তৃতীয়কবিপর্ধায়, চাতুর্থক বিপর্য্যয়- 
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আরে এবং ৭। ১০। বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত ছুর্জজলজ্বরে আমরসের 

সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থায় জর অল্প বেগসহকারে যথাসম্ভব অন্পক্ষণস্থীয়ী হইলে, 

এই উষধ পেবন করিতে দিবে ; যাহাদের এ সকল জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ 

৩৪ মাস বা ততোধিককাল বিগ্যমাঁন থাকে এবং প্লীহা ও যরুত্বৃদ্ধি ও 

শরীরের কুশতা দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী । ইহা 

আগ্রিবদ্দক | অনুপান-_ রুষ্ণজীর' ভা চর্ণ ও মধু অথবা! পিগ্ললীচুর্ণ ও মধু । 

বহাঙ্বরাঙ্কুশ | রপ. গদ্ধক, তাত্র, হিগুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বরণযাক্ষিক, খর্পর, 
মন:শিলা, অভ্র, গেরিম:টা, সোহাগার খে ও দস্তীবীজ, এই সকল ভ্রবা সমভাগে গ্রহণ করিয়! 

মর্দন করিবে, অন্তর জন্দীরের (গোডালেবুর ) রস, সিদ্ধিপত্রের কাথ, রক্তচিতার কাথ, 

তুলসীপত্রের রস, কীচার্তেতুলের জল এই সকল ভ্রবোর প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া 
ভাবন! দিবে । নটীখ রতি। 

অর্ধচন্দ্ররস । সন্ভত.ও গতত প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে রোদীর প্রমেহবশতঃ 

প্রত্জাবে বিবিদ্ধ পর্ণ, শুক্রক্ষরণ 'ও যন্ত্রণা দুষ্ট হইলে এবং জ্বরের মধ্য বা অল্প 

বেগ গাঁকিলে, এই উুবধু রোাকে দেবন করিতে দিবে । জরব্যতীত কেবল 

মেহরোগেও এই ওঁষধ সেবন করান যাইতে পাবে । অন্ুপান--পানের রস 

ও মধু! প্রমেহে_কাচা হরিদ্রীর রস ও মধু। 

অদ্বচন্দ্ররস। স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, মুক্তা, লৌহ্, স্বর্ণ, গন্ধক ও রস; এই সকল ড্রব্য 
সমভাঁগ এবং সর্ববদমষ্্রির অদ্দাংশ বর্গ গ্রহণ পূর্বক মিশ্রিত করিবে, অনস্তর কে শর্তে, ঘবত- 
কুমারী ও পানের রসে বথাঞ্মে মর্দন করিবে । বটী ২রতি। 

জয়মঙ্গলরন ! সতত, অন্টেস্ধ্যক্ষ' তুতীরক, চাতুর্থক এবং ব্রক্তগত, 

মেদোগত প্রভৃতি ধাতুগত জ্বরে নিরামাবস্থায় জ্বর অল্পবেগ সহকারে অন্পকাঁল 
প্রকাশিত হইলে এবং অনেক দ্রিন পর্য্যন্ত প্র সকল জরে রোগীর শরীর রুশ 
হইলে, এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে, দুঙ্জলজ্রনিত অর অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জবর 
বহুকাল যাবৎ ১০1 ১৫ দিন বাঁ২। ১ মাস অন্তর প্রকাশিত হইলে এবং তৎ- 
সঙ্গে প্রমেহদোব থাকিলে ও বোগীর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইলে, এই গঁষধ অতি 
উপকারী । ইহা রুশত। নাশক ও পৃষ্টিকারক। অন্ুুপান-__তাঁজ! জীরাচুর্ণ ও মধু। 

লয়সঙললরস : হিল্গুলোখরস,; গন্ধক, সোহাগাহ খৈ, তা, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক. ১সক্ধর_ 

৯৪ 



১০৬ আম়ুরেধেদ-শিক্ষা | 

লবণ, মরিচ, লৌহ ও রৌপ্য ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও হ্বর্ণ ২ ভাগ একত্র করিঘ। 

মর্দন করবে, অনস্তর ধৃস্তরপত্রের রস, শেফালিকাপত্রের রস, দশমুলের ক্কাথ ও টিরতার 

ক্লার্থ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি। 

অর্ধনাড়ীশ্বররস | বিষমজ্বরে রোগীর অর্ধাঙ্গ শীতল ও অর্দাঙ্গ উদ 

বোধ হইলে, এই ওষধ জন্বীরের রস সহ মিশ্রিত করিয়! এক নাসারন্ধে, প্রদান 
করিবে; এই নস্ত গ্রহণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ শরীরের অর্ধতাগগত জ্বর নিৰৃতত 
হইয়। থাকে । 

অর্ধনাড়ীশ্বররস । পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ২ তোলা, জেপালবীজ ২ 

তোলা € মরিচ ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া! হরীতকী, আমলকী, ও বহেডার ঘারা 

প্রস্তত কাথে মর্দন করিবে ; অনম্তর এ ক্লাথে « বার ভাবনা দিবে । বটী১ রতি । 

বিশ্বেশ্বররস | বিষমজ্বরে রাত্রিতে জ্বরের প্রবলবেগ লক্ষিত হইলে 

এবং দ্রিনে আর নিবৃত্ত থাকিলে, এই ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু যে জ্বর 

দিনে অল্পবেগে এবং রাত্রিতে অধিকবেগে প্রকাশ পার, সেই জরে ইহা তাদৃশ 
কার্য্যকারী নহে! অন্ুপান-__গোছুপ্ধ | 

বিশ্বেশ্বররস। হিগুল, গন্ধক ও পারদ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া 
অস্থথছালের কা, ধুতুরা মূলের ক্কাথ, কণ্টকারীর ক্কাথ ও কাকমাচীর রস; এই সকল শ্রব্যে 

৩ বার করিয়৷ ভাবনা দিবে। বটীংরতি। 

জ্বরকালভৈরব | অন্তেত্যক্ধ/ অন্তেঘ্য্কবিপর্য্যয়। তৃতীয়ক, তৃতীয়ক- 

বিপর্যয় ও চাতুর্থকবিপর্ধ্যয় জ্বরে এবং দুর্জলজনিত জরে ( পর্য্যায়ক্রমে ৭ | ১০ 

১২ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত ম্যালেরিয়। জ্বরে ) জ্বর তীব্রবেগ সহকারে 

দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সামদোঁষে এই উষধ অত্যন্ত উপকারী ; অনেক দিন 
পর্য্স্ত এ সকল জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, এই ষধ সেবনে 
বিশেষ উপকার হয়। অরের পূর্বে শীত বা দাহ এবং কম্প, পিপাস৷ প্রভৃতি 
ও প্লীহা যকত বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁষধ বিশেষ কার্যকারী । এই ওঁষধে 

রোগীর মুখে অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতা বশতঃ অক্নোগগারাদি হইলে, 
তারের পরিবর্তে রৌপ্যভন্ম প্রদান করিবে । অন্ুপান_মধু। শ্রীহা বা যক্কৎ 
বিগ্কমান ধাকিলে, পিগ্নলী চূর্ণ ও মধু। 

ভরকালভৈরব | দ্বর্ণ। তাশ্র, রৌপ্য, সীসক, রস, গন্ধক, দ্বণমাক্ষিক, সাদাদারমূজ 



স্বর-চিকিতৎস| | ১০৭ 

ও যনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমরুল শাকের রসে মর্দন 

করিবে, অনস্তর মুষা! যধ্যে স্থাপন পূর্ববক মুষা লিপ্ত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বী- 

২রতি। 

চুর্ণপ্রয়োগ-বিধি 

বদ্ধমানাপিপ্ললী | সম্তত, অন্তেদ্যন্ক ও সততক প্রভৃতি রসাদিধাতুগত 

জার্ণজ্বরে রোগীর অগ্রিযান্দ্য, ক্ষুধার লোপ, কাস, শ্বাস ও শোথ প্রভৃতি 

বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে, শ্লীহা বৃদ্ধিহেতু জরের 

বেগ অত্যপ্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, শোথ, অগ্রিমান্দ্য ও অরুচি 

এব্ং কফজন্য বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা! অত্যন্ত উপকারী। এই 
উষবে জ্বর ও ন্লীহ। উভয়ই নষ্ট হয় । ওষধের হাঁস বৃদ্ধির সহিত ছৃগ্ধেরও হাঁস 
বৃদ্ধি করিবে । অন্ুপান-_ গোদুগ্ধ | 

বদ্ধমানাপিগ্পলী। পিপুল চূর্ণ করিয়৷ রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে ২ রতি, ৩ রতি, & রতি 
বা৭ রাত ক্রমে প্রতাহ বৃদ্ধি করিবে, ৫1৬ বৎসরের বালককে ২ রতিক্রমে প্রত্যহ বৃদ্ধি 

করিয়া সেবন করাপ আবগ্ঠক, ১* শিন পর্য্যন্ত এইবপ বৃদ্ধি করিয়া (১ম দিনে ২* রতি) 

১১শ দিন হইতে পুনরায় ই শিয়মে ভাপ করিবে। 

বিষমজ্ত্রান্ত কচুর্ণ | সম্তত, সতত, অগ্ঠেতুষ্ক, অন্ঠেছ্যক্ষবিপর্য্যয়, 

তুতীরক, তৃতীয়কবিপর্য্যয, চাতুর্থকবিপধ্যয় ও ছুর্জলজনিত জরে জ্বরের বেগ 
অধিক হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্স্ত স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ষধ 
সেবন করিতে দিবে। এ সমস্ত জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলেও, ইহা 
ব্যবহারে অনেক সময় উপকার পাঁওয়। যায়। নিরামজ্বরে এবং প্লীহা ৰা বককৎ 
প্রভৃতি বিদ্ৃমান থাকিলেও, এই ওষধ সেবনে ফল দর্শে। অন্ুপান__মধু ও 
উষ্ণ জল। 

বিষমন্বরান্তকচূর্ণ। নিমপত্র, কুড়, বহেড়া, বিষ, মুখা ও সোহাগার খৈ; ইহাদের চু 
সমভাগ এবং স্ব সমান রসসিল্মুর একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৩ রতি | 

স্বরসংহার চুর্ণ। সম্ভত, সতত, অন্ঠেছ্যক্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও দুষ্জল- 
জ্বরে জ্বরের প্রবল বা মধ্যবেগ দুষ্ট হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, 
রোগীকে এই ওধধ সেবন .করাইবে। মৃছুবেগ সহকারে. জ্বর অন্নকাল স্থায়ী 



১০৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষ। | 

হইলে এই ওষধ সেবনদ্র। জ্বরের পর্য্যার অর্থাৎ নিম বন্ধ হয়। জরে প্লীহ। 
যক্কৎ প্রভাত [বগ্ঘমান থাকলেও ইহা খ্যখহাঁঝে উপকার হয়। বালকের 

পক্ষে অদ্ধমাত্রা বা 1সাকমাত্রা। অগ্কুপান--মধু ও উষ্ণ্জল, কাস থাকিলে 
তুপসাপাতাররস ও মধু। 

গ্র্দলংহাপ ৭1 শু, [পণুল, মর৮,হঙ্চুল। সোহাগার খে, ইন্দ্রববঃ ক্ষট.কী, কুড়, 
বক্ত৮পাশ, খুখা, ।নমছাল ও চখতপথগও হহাদেখ প্রতেঃকের চুণ ১ তোলা ও রসসিন্দুর 
১৩ তে লা মাএত করির। মর্দন করিবে | নাত্র। গ* আনা। 

(করাতা দচুণ | হ'ল জানত জরে অথব। প্রবল তাপ সংযুক্ত বিষম- 

জ্বরে এই ওবধ অত্যন্ত উপকারা, বাহাদের প্রত্যহ ব। তৃতীরক ও চাতুর্থক 

জ্বরের নয়মান্ূসারে অথব। মাসে ২।৩। ৪ বা ৫ দিন জ্বর প্রবল বেগ সহকারে 

প্রকাশত হয়, তাহাদের পক্ষে এহ গুধধ 1বশেষ উপকারী । অরে গ্লীহা এবং 

বকৎ বৃদ্ধ) কাস ও কোঠ্ঠকাঠিন্ত প্রস্থাত থাকলে, এই ওধধ সেবনে বিশেষ 

উপকার দর্শে। অন্গপান-_ মধু। 

কিরাতাদি চুরণ। চিরত।, তেউড়ীমুল, বালা, পিপুল" খিড়ঙ্গ, শুঠ ও কট-কী, এই 

সকলের চুণ সমভাবে শাশ্রত কারয়! লইবে। মাত্রা ৪* আন] বা।* আনা। 

গুড়্চ্যাঁদ চুণ। সততঃ অস্থেছ্যু্ণ তৃতীয়ক, চাতুর্থক প্রভৃতি অরে ও 

ও ছঞ্জলঙ্জনিত জরে ( ম্যালেরিয় জরে ) জর মধ্য বা মৃছ বেগে প্রকাশ পাইলে 
এবং এ সমস্ত জরে প্লীহ। ও যকৎ বৃদ্ধি হইলে, রোগাকে এই ওষধ সেবন 

করাহবে। ইহা অল্প দিন সেবন করিলেই জরের পর্যায় অর্থাৎ নিয়ম তঙ্গ 

হয়। বিশেষতঃ হহ। পুরাতন ম্যালোরর। জরে বশেষ উপকারী । ইহ সেবনে 

প্লীহা ও যকৃৎ্থ ক্রমশঃ হাস পাইতে থকে এবং শরারের বল বৃদ্ধি হয়। অনু- 

পান-_জল। বালকের পক্ষে অর্ধমাত্র। বা সিকিমাত্র। | 

গুড়,চঠাদিচুণ। পল্মগুলঞের চূর্ণ বা পালো, আতইব, সুঠ, চিন্তা, কালমেঘ, মুখা, 

পিপুল, ঘবক্ষার, হরাকপ ও টাপাবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত 

করিয়া লইবে | মাত্রা %* দুই আন। বা চারি আনা । 

স্বল্পম্দশন চূর্ণ । সম্তত, সতত, অন্যেঘ্ক্ক তৃতীরক তৃতীয়কবিপর্য্য় 

ঢাতুর্থক ও চাতুর্থরুবিপর্য্যয় প্রসতি বিষমজ্বরে জ্বর মধ্য বা মৃছবেগ সহকারে 
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অন্নকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সাম বা নিরাম অবস্থায়, এই ওষধ 

রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। অনেক দিন হইতে জর প্রকাশিত হইলে 
এবং প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি, কাস, শোথ প্রভৃতি থাকিলেও তত্তৎ অবস্থায় 

রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে । দীর্ঘকাল সমুদ্ভুত জরে এই ওঁষধ বিশেষ 
কার্যকারী । যে সকল জর নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হইয়া অতি অল্প 

বেগসহকারে মাসে ২। ৪1 % বা ৭ দ্বিন প্রকাশ পার, সেই সকল জ্বরেও এই 

ওউষধ উপকারী । অন্ুপান__উঞ্ জল। 

বপ্নসুদর্শনচুণণ | রস; গন্ধক, লৌহ, রৌপা, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, গুলে চরণ বা পালো, মুখা, 
নিমছাল, ইন্দ্রফবঃ ঘমানী, তেঞ্জপত্র, জাতীফল, জয়িন্ত্রী, পুনর্ণবা, কুড়চিছাল, বচ, রক্তচিতা, 

সিদ্ধিবীজ, আমলকী ও ধাইপুষ্প , এই সকল দ্রবোর চুণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের অর্ধভাগ 
চিরতা চুর্ণ, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়। লইবে ! মাত্র! * [1 আন।। 

স্দর্শনচূর্ণ | সন্তত, সতত, সততবিপধ্যয়, অন্যেত্যক্ষ, অন্তেহ্যঞ্কবিপর্ধ্যয় 

তৃতীয়ক, ততীনক বিপর্যয়, চা তুর্থক, চাতুর্থকবিপর্যযয়, বাতবলাসক, প্রলাপক, 

ও দৃঙ্জলিলনিতজ্ববে এবং বিখিপ ধাতুগত একদোষ, দ্বিদোষ ব। ত্রিদোধাশ্রিত 

ক্ধে জ্ববেত্র বেগ অল্প ধা অধিক হইলে এবং অনেক দিন হইতে জর প্রকা- 

শিত হইলে” এই ওষধ সেব্য। জ্বরে প্রীহা ও ঘরুৎ বৃদ্ধি, কাস ও শোথ 

প্রন্থতি বিদ্বান থাকলে এবং জ্বর এ সমস্ত নিয়মিত দিনে প্রকাশিত না 

হই অনেক দিন হইতে অনিয়মিততাবে মাসে ২।৩ দিন বা প্রত্যহ 

প্রকাশ পাইলেও এই ুঁধধ অতান্ত উপকারী । জলদোষোস্ভব অর্থাৎ 

ম্যালেরির। জরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ওষধ; কিছুদিন সেবন করিলে 
জ্বরের নিরম পরিবন্তিত হয় এবং কশ শরীরে রস রক্তাদিধাতুর পুষ্টি হইতে 
থাকে; কিন্তু অন্পদিন হইতে প্রকাশিত জরে, এই ওষধ প্রয়োগ করিলে 
তাদৃশ উপকার দুষ্ট হয় না। এই ওঁষধ সেবন আরম্ভ করিয়। দীর্ঘকাল অর্থাৎ 
অন্ততঃ এক মাস সেবন না করিলে, তাদৃশ উপকার হয় না। ৫। ৬ মাস 

বা ব্সরাবধি যাহাদের জ্বর প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষেও ইহা সেবনে 

বিশেষ উপকার হয়। অনুপান--উষ্ণজল । 

সদর্শনচুণ। আগরকাষ্ঠ, হরিত্রা, দেবদারু : বচ, মুখা, হরীতকী, ছুরালভা, কাকৃড়াশঙ্গী, 
কণ্টকারা, শত ৯, বলাড মুরছাল, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, পিপুলমুল, বালা, শহী, কুড়, পিপুল 
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যুর্বামুল ( চীমুখী বা বোরাচক্র ), কুড়চিছাল, বষ্টিমধূ, শঙ্গিনাছাল, স্ব দি ইন্্রযব, শতমুলী, 

দ্বারুহরিত্রা, রক্তচন্দন, পল্মুকা্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেশারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্র মৃত্তিকা ( অভাবে 

পল্কপর্পটা ),শালপাণী, ষমানী, আতইব' বেলশ্ঠ, যরি5, গন্ধভাদলে, আমল কী, গুলঞ্চের 

চূর্ণ বা পালো, কট.কী, রক্তচিতার মুল, গটোলপত্র ও চান্ুলে ; এই সকল দ্রবোর চূর্ণ সম- 

ভাগ ও চিরতা চুর্ণ সমস্ত চূর্ণের অর্ধভাগ ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া! লইবে | মাত্রা গ* আন' 

বা আন।। 

স্বরভৈরবচূর্ণ ॥ বহুকালজাত সন্তৃত, সতত প্রভৃতি একদোষ, দ্বিদোষ 

বা ত্রিদোষাশ্রিত বিষমজ্বরে এবং বনৃকালজাত জলদোষাশ্রিত জ্বরে জরের 

বেগ অন্প ব৷ অধিক হইলে, এই ওষধ অতিশয় ফলপ্রদ। প্রীহা, যক্কৎ, 
পা, কামলা, রক্তপিত্ত, শোথ ও শিরঃশ্ল প্রস্ৃতি উপদ্রব সংযুক্তজরে 

ইহা বিশেষ উপকারী । সুদর্শনচুর্ণের যে সকল উপকারিতা উক্ত হইরাছে, 
জ্বরতৈরবচুর্ণের উপকারিতা তদপেক্ষা অধিক । বালকদিগের পক্ষে অর্ধ বা 
সিকি মাত্রা । অন্ুপান-জল। 

জ্বরভৈরবচূরণ। শুঠ, বলাড,যুরছাল, নিমছাল, দ্রালভা, হরীতষ্চা, মুখা, বচ, দেবদারু, 

কণ্টকারী, কীকড়াশৃজী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখাঞ্জশশীর মূল, কুড়, শটা. 

ূর্ধ্বা ( বোরীচন্র ) মূল, পিপুল, হরির, দারুহরিদ্র, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রধব, 

কুড়চিছাল, বষ্টিমধুঃ রক্তচিতা, শজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইব, কট.কী, তালমুলী, পদ্মকাষ্ঠ, 

ঘযানী, শালপাণী, মরিচ, গুলঞের চূর্ণ বা পালোঃ বেলশু ঠ, বালা? পন্ধপর্পটা, তেজপত্র, 

দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটো।লগত্র, গন্ধক, পার, লৌহ,অভ্র ও যনঃশিল! ; এই সকল 

ভ্রব্যের চূর্ণ মমভাগ এবং সর্ববচূর্ণের অদ্ধভাগ চিরতাচুর গ্রহণ পূর্বক একত্র মর্দন করিয়া 
লইবে। মাত্র! গ* আনা বা।* আনা। 

স্বরে--মূলিকাদিপ্রয়োগ । 

কাকজজ্ঘা, বেড়েলা, শ্যযমালতা। বামনহ্াটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, জাপাঙ ও 

ভূঙ্গরাজ; এই সকল গাছের কোন একটার মূল পুব্যানক্ষত্রে তুলিয়া! লাল স্থৃতায় বা ন্ধয় 

রোগীর হস্তে ধারণ করাইবে ॥ ইহাতে অস্ঠেছ্যক্ হর নষ্ট হয়। 
পেঁচার দক্ষিণপক্ষ 'সাদ! সভায় বীধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে এঁকাহ্কজ্বর 

প্রশমিত হয়। 
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তৃতীয়কন্বরে--মুলিকাদিপ্রয়োগ । 

রবিবারে আপাঙের যূল সাতগাছি লাল স্থৃতাদ্বারা কটিদেশে বান্ষধিলে তৃতীয়কজ্বর 

নষ্ট হয়। (১) 

কর্ণের মল লইয়া বর্তিকাকাঁর করতঃ তিলতৈল সহ জ্বালাইয়া উহা দ্বারা কজ্জল প্রস্তত 

করিবে, অনন্তর ই কজ্জলের অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে ; ইহা দ্বারা তৃতীয়কজ্বর দূরীভূত 

হইয়া থাকে | (২) 

চাতুর্থকন্বরে-_নস্য ও ওষধ। 

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিত্ মর্দন করিয়া ত্বত্ত সহযোগে উহার নন্ত গ্র্থণ 
করিলে চাতুর্থকন্বর নষ্ট হয়। (১) 

বকপত্রের রসের নস্ত গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়! (২) 

অশ্বিনীনক্ষত্রে গেতআকন্দের মূল অথবা শ্বেতকরব;র মুল উদ্ধৃত করিয়া ৩ রতি 

গরিমাগে গ্রহণ করতঃ চাঁউলের জলে মর্দন কারিয়া সেবন করিলে চাতুর্থকত্বর নষ্ট 
হয়। (5) 

মলামরুলের সহতপত্রের সহিত তওডলের পেয়া প্রস্তত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে 
চাতুর্থকজ্বর নিবৃত্ত হয়| (৪) 

বিষমন্বরে-_ধূপপ্রয়োগ । 

অষ্টাঙগধূপ। গুগ গুলঃ নিমপাতা, বচঃ কুড়, হরীতকী, শ্বেতসধপ, যব ও ঘ্বৃত ; এই সকল 
দ্রবা একত্র করিয়া উহাতে আখীসংযোগ করিয়া বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উহ্থার ধুম রোগীর গাত্রে 

লাগাইলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। 

অপরাজিতাধূপ। গুগগুল্, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমগত্র, আকন্দ, অণ্ডরু ও দেবদারু, 
এট সকল ভ্রব্য একত্র করিয়। উহাতে অগ্নিসংষোগ পূর্বক €কোন বস্ত্বেষ্িত স্থানে রোগ্গীকে 
উপবেশন করাইয়া ইহার ধুম গাতে লাগাইলে সর্বববিধ বিষমন্ধর নষ্ট হয়। 

অজাদিধূপ। ছাগলের চর্ম এবং লোম ও বচ, কুড়, গুগগুল্, নিমপাতা ও মধু; এই 
সকল ভ্রব্য একত্র করিয়া অগ্রিসংযোগ পূর্বক বস্ত্বেষ্টিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া! উহার ধূম 
গলাতে লাগাইলে সর্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হুয়। 

যহেস্বরধূপ | হিচ্ুল, দেবগারু, সরলকাষ্ঠ, পব্যত্বত, গর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবদিষ্দাল্য, 
রুটকী, স্বেতসর্ষপ: নিষপাতা, মমুরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গো-শৃঙ্গ, মদনফল, 
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বৃহভী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত ; এই সকল 
কুট্িত করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিয় যৃত্তিকাতে স্থাপনপূর্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রারত 

স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধৃম গ্রহণ করিলে সর্ববাবিধ বিষমন্বর নষ্ট হইয়া থাকে । এই যোগ 
অনেক স্থলে বিশেবরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে | 

কাথপ্রয়োগ-বিধি | 

পটোলাদি কাথ। বায়ু ও পিক্তপ্রধান তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্ষ্যয় 

প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘন্ম, পিপাঁস৷ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং 

জ্বর মধ্য বা যুদু বেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে 

সেবন করাইবে। 

পটোলাদিকাথ | পল্তা, যষ্টিমধু, কট.কী', মুখা ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

মধুকাদি কাথ | বায়,ও পিশ্তপ্রধান অন্তেঘ্যক্ষ। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক 

প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাস। প্রৃতি বিদ্যমান 

থাকিলে, এই কাথে মধু।০ আনা ও চিনি।” আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন 

করিতে দিবে । ইহা যেমন স্নিগ্ধ তেমনি বায়ূপিক নাশক ও পুষ্টিকর । 

মধৃকাদিকাথ' যষ্টিমধু রক্তচন্দন, মুখা, আমলকী, ধনে, বেণারমূল, গুলঞ্ ও পটোল- 

পত্র ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তাল। | 

মহৌষধাদিকাথ | বাঁয়ও পিত্ত প্রধান তৃতীয়কজরে রোগীর জরের- 

বেগ প্রবল হইলে, এই ক্বাথের সহিত চিনি |” আনা ও মধু।* আনা 

প্রক্ষেপ দিয় অপরাহ্ছে রোগীকে সেবন করাইবে । 

মহৌধষধাদিকাথ | শুঠ, পদ্মগুলপ্চ, মুখা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধনে, সমভাগে মিলিত 

২ ভোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

উশীরাদিকাথ । তৃতীয়ক জ্বরে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রবল 
হইলে এই ক্কাথে ইচ্ষুচিনি।* আনা ও মধু |* আনা মিশ্রিত করিয়া 
রোগীকে সেবন করাইবে । 
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উনীরাদিকাথ। বেণার মূল, রক্তচন্দন, মুখা, গুলঞ্চ, ধনে ও শু'ঠ, এই সকল সমভাগে 

মিজিত ২ তোলা? জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

বাঁসাদ্দিকাথ ৷ চাতুর্থক জরে রোগীর পিতের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে 

এবং জর অল্প ব! প্রবলবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, এই কাথে ইচ্ষুচিনি 
/* আনা ও মধু ।* আনা মিশ্রিত ক্রিয়া! রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা! 

সেবনে চাতুর্থক জর বিনষ্ট ও পিত্ত প্রশমিত হইয়! থাকে । 

বাসাদিকাথ। বাসকছালঃ আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী ও শু ঠ; এই সকল 

জবব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা; জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা । 

ভার্গ্যাদি কাথ | সম্ভত, সতত, অন্তেছ্যক্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, 

চাতুর্থক ও চাঁতুর্থকবিপধধ্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে, বাতশ্নেম্মা প্রবল হুইলে, এবং 
জ্বর প্রবল বা মৃদু বেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে 

এই ক্কাথ সেবন করাইবে, বিষমজ্বরে ঈষৎ আমরস বিগ্ধমান থাকিলে ও জ্বর 

অনেক সময় স্তায়ী হইলে, এই ক্কাথ সেবনে উপকার দর্শে, সন্নিপাতজ্বরে 

পিত্তশ্রেক্স! প্রবল থাকিলে, নিরাম অবস্থায় এই ক্কাথ বিশেষ উপকারী । 

পরাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে । বিষমজ্বরে গ্রীহা অল্প বৃদ্ধি 

পাইলে বা রোগীর অগ্রিমান্দ্য থাকিলেও ইহা সেবনে বেশ উপকার হয়, 
কিন্তু বিষম্জরে রোগীর অপক্ষপর্দি ব কাস থাকিলে, ইহা সেবনে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায় না । 

ভার্গযাদিককাথ। বামনহাটী, মুখা, ক্ষেতপাপড়া, কুড় শুঠ, হরীতকী, পিপুল, বিশ্ব- 
ছাল, শোণাহাল, গান্তারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, 
কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব 
৮ তোলা 

ভা্গ্যাদিকাথ ( মতান্তরে )। সম্তত, সতত, অন্তেছ্যু্, তৃতীয়ক ও 
চাতুর্থক প্রভৃতি বিষম জরে, পিত্শ্েক্স! প্রবল হইলে এবং জর অগ্লবেগ সহ- 
কারে প্রকাশিত হইলে, নিরামাবস্থায় এই কাখ রোগীকে সেবন করাইবে, 
এ সমস্ত জর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং শরীরে রস রুক্তাদির 
'অভাব দৃষ্ট হইলে, এই কাথ বিশেষ উপকারী | জবরের সহিত পিত্তের প্রকোপ, 
অগ্নিমান্দা ব! উদ্রাময় থাকিলে এবং প্রীহা বৃদ্ধি হইলে, তাহাঁও ইহা (সবানে 
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বিনষ্ট হয়। ছুর্জলজলিত জ্বর ৫ | ৭। ১০ বা১৫ দিন অন্তর নিয়মিত ভাবে 
অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ পাঁইলেও, এই ক্বাথ উপকারী । 

ভার্গ্যাদিক্কাথ । (মতান্তরে )। বামনহাটা, ক্ষেতপাপড়া। শু, বাসক, পিপুল, চিরতা, 

নিমছাল, পদ্মগুলঞচ, মুখ ও দুরালভ1; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল 

৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

রৃহত্ভার্গ্যাদিকাথ | সতত, অন্তেছ্যক্ষ, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্ধ্য় 

ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিবমজ্বরে বাতপ্রেম্। প্রবল হইলে, এবং জ্বর অন্প বা প্রবল 

বেগসহকারে অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইলে, এই ক্াথ রোগীকে 

সেবন করাইবে । এ সমণ্ড জ্বরে রোগীর ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, গ্লীহা ও যরুৎ- 

বৃদ্ধি এবং জরারস্তকালে শীত প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্ধমান থাকিলে, নিঃসন্দেহ- 

চিভে রোগীকে ইহ। প্রাতে সিদ্ধ করিয়! সেবন করিতে দিবে । 

বৃহৎ ভার্গাদিককাথ। বামনহাটা, হ্রীতকী, কট-কী, কুড়, ক্ষেতগাপড়া, মুখা, পিপুল, 

গুলঞ্চ, শুঠ, বিন্বছাল, শোণাছাল, গান্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, 

বৃহৃতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা । 

দাস্যাদিকাথ। সমন্তত, সতত, অন্তেহ্যক্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, 

চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয় এবং ছূর্জলজনিতজ্বরে জ্বরের মধ্য বেগ ব৷ অল্প 
বেগ বিদ্ধমান থাকিলে, নিরামাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। 

অনেক দিন হইতে প্রকাশিত, বহুদিন ব্যাপী, একদোধ, দ্বিদোষ ব। ব্রিদোষা- 
শ্রিত সর্ধবিধ বিষমজ্বরেই রোগীকে নিঃসন্দেহ চিত্তে ইহা ৫দসবন করাইবে। 

কিছুদিন সেবন করিলে জরের নিয়ম তন্গ হয় অর্থাৎ জর নিয়মিত দিন 

অতিক্রম করিয়া ভিন্নভিন্ন দিনে আগমন করে, কাহারও বা নিয়মিত দিনে 

জ্বরের বেগ হাস পাইতে থাকে । জরসহ শ্লীহা, যকৎ ও কাস থাকিলে, এই 

কাথ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়। যায়; ইহ] প্রাতে সেব্য। 

দাত্যাদিকাথ। নীলবিট্টি, দেবদারু, ইন্দ্রষব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, শু'ঠ, 

গন্ধতৃণ, চিন্নতা, গজপিপুল, বলাডমুরমূল, পদ্কাষ্ঠ, সিজমূল, ধনে, শুঠ, মুখা, সরলকাষ্ঠ, 
শজিনার ছাল, বালা। বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমুল, কট কী, অনম্তমূল, 
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গুলঞ্চ ও কুড়; এই সকল ভ্তরব্য সমভাগে ঘিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা? শেষ ৮ তোল্য, 

শঁঠ দুই ভাগ লইবে। 

দার্বব্যাদি কাথ | সম্তত' সতত, অন্ঠেহ্য্ক। তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্য়, 

চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি সর্ধবিধ ধাতুগত জ্বরে, জ্বর একদোষ, 
দ্বিদোষ বা ব্রিদোষাশ্রিত হইলে এবং অল্প বা মধ্য বেগ সহকারে প্রকাশ 
পাইলে, নিরাম অবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে । বিষমজরে 

রোগীর অত্যন্তদার, শরীরের ক্ুশতা, ঘর্নির্গমঃ কম্প, বমন, কাস, শ্রীহা 

বা যকৃত্বৃদ্ধি এবং & সমস্ত জর অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইলে, ইহা 
অত্যন্ত উপকারী। এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া! সেবন করাইবে। ইহা 

সেবনে কাস এবং প্রীহাদি রোগজনিত জ্বরও নিবৃত্ত হয় । 

দার্বব্যাদিকাথ। দারুহারজ্রা, ইন্দ্রষব, মঞ্থিষ্ঠা, কপ্টকারী, দেবদারু,”গুলঞ্চ, ভূষ্যাযলকী, 

ক্ষেত পাপড়া, শ্ঠটামালতা, তগরপাছ্বক।, গজপিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুখা, কুড়, শু, 

পদ্মকাষ্ঠ, শটা, রামবাঁসক. সরলকাঁষ্ঠ, বলালতা, সিজমুল, চিরতা, রক্তচন্দন, আকনাদি, 

কুশমূল, কট কী পিপ্ল ও ধনে; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ 

তোল্গ ; শেষ ৮ তোলা। 

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর | জীর্ণঙ্জরে বায়ুর রক্ষত। বশতঃ কাস, শ্বাস, শিরং- 
শল বিদ্ভমান থাকিলে, এবং শরীরের ক্ষীণতা দুষ্ট হইলে, রোগীকে পঞ্চমূলী 

সংযোগে পঞ্চগ্ধ বস্ত্রথণ্ডে ছাকিয়া সেবন করাইবে। 

পঞ্চমূল্যািক্ষীর । শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল 
জব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোহুপ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, পাঁকশেব-_ 
১৬ তোলা । 

বৃশ্গীরাদিক্ষীর | জীর্ণজরে বায়ুর রক্ষতাবশতঃ মৃহ্অর, শোথ ও 
ধনক্তের হীনতা দৃষ্ট হইলে, বম্টীরাদি দ্রব্যসংযোগে পৰছুপ্ধ বন্ত্রথণ্ডে ছাকিয়া 
রোগীকে সেবন করাইবে | ৮ 

চা 

বৃম্টীরাদিক্ষীয়। শ্বেতপুনর্ণবা, বেলছাল ও রক্তপুরর্ণবা। এই সকল ভ্রবা সমভাগে 
মিলিত ২ তোল। গোছুঞ্ধ ১৬ তোলা, পাঁকশেব ১৬ তোলা। 



১১৬ আয়ুর্রেদ-শিক্ষা | 

“  বমনযোগ | জীর্ণজ্বরে রোগীর ভর্ধগত শ্রেম্মার আধিক্যবশতঃ মাথা- 

ভার শিরঃশুল প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই সমস্ত ওষধ 

সেবন করাইয়া বমন করাইবে। 

বমনযোগ । যদনফলচুর্ণ ও পিপুলচুণ ; ইহাদের প্রতে/কের |* বা ॥* তোলা ও উঞ্ণ 

জল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া কফপ্রবল রোগীকে সেবন করাইবে। (১) 

বমনযোগ। মদনফলচুর্ণ ও ইন্ত্রযবচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ।* আনা বা ॥* তোলা! ও 

উষ্ণজল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়। পিত্নেম্মপ্রধান রোগীকে সেবন করাইবে। (২) 

বমনযোগ। মদনফল চূর্ণ ও যষ্টিমধু চুর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ।* আনা বা ॥* আন! 

ও উষ্চজল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (৩) 

বিরেচনযোগ | জীর্ণজরে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বায়ু 

ও পিক্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, প্রাতে এই যোগ রোগীকে সেবন করাইবে। 

বিয়েচনযৌগ। সেশদালের আটা |* আনা বা ॥* আনা ও ঈষদুষ্ঃ ছুপ্ধ এক ছটাক 

একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে (১) 

বিরেচনযোগ | তেউড়ীচুর্ণ ।* আনা বা ॥* আনা ও ছগ্ধ একছটাক একত্র মিশ্রিত 

করিয়া সেধন করাইবে। (২) 

বিরেচনযোগ। কিস্মিস্ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা, ছাকিয়৷ উহাতে 

সোদালের আটা ।* আন প্রক্ষেপ দিয়] সেবন করাইবে। (৩) 

ক্ষীরষট পলকত্বৃত। জীর্ণজরে কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং 

বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ রোগীর শরীরের রূক্ষতা উপলব্ধি হইলে, এই 

ঘ্বত সেবন করাইবে, জ্বর অতি মৃদুতাবে প্রকাশ পাইলে ও ন্নানাহার সহা 

হইলে ঘ্বৃত সেবন ব্যবস্থেয় ; জ্বরে গ্লীহা' বা! যকৃৎ বেদনারহিত অবস্থায় বৃদ্ধি 
হইলে ও কাসের রূক্ষতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ ছুগ্ধ সহ 
বৈকালে এই ঘ্বৃত সেবন করাইবে। 

ক্ষীরষট পলকত্ৃত। গব্যদ্বত ৪ সের 3 বখানিয়মে মু্ছাপাক করিবে, গ্রোহুদ্ধ ১৬ সের; 

কক্ত্্ব্-_পিপুল, পিপুলমুল, চই, চিতা. শুঠ ও সৈদ্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের 

৮ তোল।, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ্বৃত পাক করিবে। মাত্রা ।* আনা 

বা॥* তোলা । 



প্বর-চিকিতস|। ১১৭ 

দৃশমুলষট পলকম্ৃত । জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা প্রকাশ 

পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, জরের মু অবস্থায় এই স্বৃত 

রোগীকে সেবন করাইবে, জরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ কাস নিবৃত্ত না হইলে 

এবং প্লীহা বা যরৎ বেদন! বিহীন হইলে ( পুরাতনাবস্থায়) এই ত্বত অত্যন্ত 

উপকারী । জবর ব্যতীত উরঃক্ষত ও ক্ষয়কাসে শরীর রক্তবিহীন হইলে, এই 

ঘ্বৃত ব্যবস্থ। কারবে ৷ ইহ উষ্ণছুপ্ধ সহ সকালে ব। বেকালে সেব্য। 

দশমুলষট পলকন্ুও। গবাশ্বৃত ৪ দেরে। ঘথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে ; কাথ্)প্রব্য বা 

[ব্ছছাণ, শোথাছাল, গা ঠারীছাল, পারুপছাল' গণিয়ার্িছাল, শালপাণী, বৃহতী, কণ্ট কারী, 

চাতুলে, গোস্কুর ঃ এই সকল প্রব্য সমভাগে মিলিত /৬ সের, জল ৪৮ সের? শেষ- 

১২ সের। কাথ ঘৃতে প্রদান করিরা গোহুদ্ধ /8 সের প্রদান করিবে। কক্কত্রধ্য-_পিপুল, 

পিপুলমূল, চই, চিতা, শু, বখঙ্ষার, ইহাদের প্রতেঃকের ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ 

সের, ঘথানিয়মে ঘ্বত পাক করিবে । মাত্রা |* আনা হইতে ॥* তোল]। 

পিপ্সল্যাদ্ঘ্ূত | জীর্ঘ জরে রোগীর বাছু ও পিত্তের রুক্ষতা বশতঃ 

শরীরের কশত] ও মৃদ্বজ্বর এবং তৎসঙ্গে কাস; মাথার বেদনা, অরুচি, ক্ষুধা- 

' মান্ধয প্রভৃতি উপসর্গ দুষ্ট হইলে; রোগীকে এই দ্বত সেবন করাইবে। জর- 

ব্যতীত ক্ষয়কাম এবং দীর্ঘকালের প্রতমক শ্বাস ইত্যাদি রোগেও, ইহ ব্যবস্থা 
করা যায়| ঈষুষ্ণ ছুপ্ধপহ সকালে ব| বৈকালে সেবন করিতে দিবে । 

পিপল) গ্রস্ত | গব্যগৃত /8 সের* বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । পাকার্থ জল ১৬ সের। 

কক্কপ্রব্-_-পিপুল, রক্তচন্দন, মুখা। বেণারমূল, কট কী, ইন্ত্রধব১তু ইআমলা, অনস্তমূল, আত- 

ইফ, শালপাণী, ড্রাক্ষা,আমলকী, বেলশু ঠ, বলাড,যুর ও কন্টকারী; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 

মিলিত /১ সের। এই খ্বৃতে পাকার্থ জল ১৬ সেরের পরিবর্ডে গোহুগ্ধ ১৬ সের বাবহৃত হয়; 

কিন্ত আমর! জল ও হুগ্ধ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকি | মান্রা--।* জান! হইতে ॥০ তোল!। 

বাসাগ্ঘঘ্ুত | জীর্ঘজ্বরে রোগীর ককের ক্ষীণতা এবং বায়ু ও পিত্তের 

রুক্ষতা বশভ: মুদুতাবে জবরের বেগ প্রকাশ পাইলে ব1' শরীরের কশতা; 

পুরাতন কাস, প্রমেহদৌষ, প্রস্রাবে জাল! ও হস্তপদাদিতে সময় সময় আ্বাল। 

উপলব্ধি হইলে, এই দ্বৃত অপরাহ্ছে ঈষছুষ্ণ গোছুপ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে । 

বাসাগ্ঠন্বত ! গব্যদ্ৃত /৪ সের। যথাশিয়ষে মুচ্ছ্গাপাক করিবে। কাথ্যত্রব্য-_ 
বাসক, গুলঞ্চ, ধরীতকী, আমলকী, ৰষ্টেঁড়া' বলাডুমুর ও ছুরালভা; এই সমুদয় জব 



১১৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষ।। 

সমভাগে মিলিত /৪ সের ; জল ৩২ সের; পাকশেষ ৮ সের। গোহুগ্ধ ৮ সের | কন্ধদ্রবা-_ 

পিপুলযূল, ভ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঠ; সমভাঁগে মিলিত ১ সের। মাত্রা_চারি 

আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত | 

বলাঘ্বৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর বামু ও পিভ্তের প্রবলতা৷ এবং মৃছুতাবে 

জরের প্রকাশ ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ত্বৃত সেবন 
করাইবে, জ্বরব্যতীত বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীরের কৃশতা; মাথাঘোরা, হস্ত 

পদাদির কম্প ও পুরাতন কাস অথব! শুষ্ক সৃতিকায়, এই ঘ্বত রোগীকে 
অপরাহ্ছে সেবন করাইবে। অন্ভুপান--ঈবদুষ্ণ ছুগ্ধী। 

বলাঘ্বত। গব্যঘ্বত /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । ক্কাথ্/ভ্রব্য বথা- 

বেড়েল! ৮ সের, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের, কক্ধত্রব্য-বেড়েলা ১ সের, জল ১৬ 

সের। মাভ্রা-।* হইতে ॥* তোলা। 

অঙ্গারকতৈল | জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলে এবং 

জ্বরের বেগ অতি মুদ্রভাবে বহিভাগে ৫। ৭। ১ দ্রিন অন্তর অথব৷ প্রত্যহ 

প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে, যাহাদের স্নান ও 
আহার সহ হয়, তাহার্দিগকেই তৈল মর্দন করাইবে। রোগীর গাত্রে তৈল 

মালিশ করাইয়। কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে । 

অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের, যথানিয়মে মুচ্ছপাক করিবে। কাজি ১৬ 

সের! কক্তত্রবা- মুর্ববামূল, লাক্ষা, হরিস্রা, দারুহরিদ্র।, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বুহতী, 

সৈন্ধবলবণ, কুড়, রান্না, জটামাংসী ও শতমুলী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত 

১ সের, জল ১৬ সের । 

রুহৎঅঙ্গারকতৈল | জীর্ণজরে রোগীর বায়ুর রুক্ষত! দৃষ্ট হইলে 
এবং জ্বর অতি মৃছুভাবে ৫। ৭ বা ১০ দিন অন্তর ব৷ প্রত্যহ শরীরে প্রকাশ 
পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দন করাইবে, জীর্ণজ্বরে রোগীর দীর্ঘ- 
কালীন অল্প শোথ ও শরীরের পাতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল বিশেষ উপকারী। 

বৃহৎ অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের; বথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কাজি 
১৬ সের । কক্ষত্রব্য--শুক্ষমূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রান্না ও শঠ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 
মিলিত ১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। বথানিয়মে তৈলপাক করিবে । 



জ্বর-চিকিতুসা । ১১৯ 

লাক্ষাদিতৈল । জীর্ণজ্ররে রোগীর বাযজন্য ক্ক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং, 

জর অতি মৃছতাবে ৫1৭ বা ১ দশ দিন অন্তর অথব প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে, 
এই তৈল রোগীর গ্রাত্রে মালিশ করাইবে, জ্বরে প্রমেহ থাকিলে ও তজ্জন্য 

প্রশ্নাবে আল! ও শরীরের কুশতা দুষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। অতি পুরাতন জীর্ণজ্ববেই এই তৈল প্রয়োগ করণ কর্তব্য | 

লাক্ষারদি তিল । তিল তৈল ৪ সের, ষথা নিয়যে মুচ্ছশাপাক করিবে । কাজি ২৪ সের। 

₹চ্ছদরবা__লাক্ষা, হরি ও মঞ্রিষ্ঠা সযভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ--জল ১৬ সের। 

[থানিয়মে তৈল পাক করিবে । 

.মহালাক্ষাদিতৈল | জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে 

এবং জর অতিমৃছ্তাবে ৫11১০ বা ১৫ পনরদিন অন্তর অথব৷ প্রত্যহ প্রকাশিত 
£ইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে । জ্বর ব্যতীত রোগীর 

দীর্ঘকালীন প্রতমক শ্বাস, পিত্বশ্লেম্মাশ্রিত পুরাতন কাস, প্রতীশ্তায়, গাত্রের 
ঠলকানি এবং দ্্ষধাঁত জনিত ত্রিক, পৃষ্ঠ ও কটিদেশের বেদন! ইত্যাদি রোগে 
এই তৈল মালিশ করিষ্ঠে দিলে বিশেষ উপকার হয়। 

মহালাক্ষদিতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছীপাক করিবে; ক্কাথ্য- 

দব্য_লাক্ষা ৮ সের; জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের | দধির মাত ১৬ সের । কক্ষদ্রব্য-_শুল্ফা, 

চুরিপ্র।' মুর্ববামূল, কুড়, রেণু, কট.কী, বষ্টিমধু, রান্া, অশ্বগন্ধা, দেবদার, মুখা ও রক্তচন্দন, 

ছাদের রতোক্কের ২ তোলা, পাঁকার্থ-জল ১৬ সের | বথানিয়মে তৈলপাঁক করিবে। 

কিরাতাদিতৈল | জীর্ঘজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা উপলব্ধি হইলে 
এবং মানাহার সহ হইলে ও অতি মুদ্রভাবে ৫1৭১০ বা ১৫ দিন অন্তর অথবা 
প্রত্যহ জর প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। 
অস্থি ও মজ্জাগত জীর্ণজরে এই তৈল উপকারী, জ্বরব্যতীত দীর্ঘকালীন 
বেদনারহিত পুরাতন শ্রীহা, যর, কামলা, শোথ ও হলীমক প্রভৃতি রোগেও 
এই তৈল মর্দন অতি উপকারী । 

কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছণপাঁক করিবে । দখির মাত ৪ সের । 
কাজি ও সের । ক্াখ্যব্রব্-_চিরত1 ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, পাকশেষ 9 সের। 
কক্ত্রব্য-ূর্ববামূল, লাক্ষা, হরিত্রা দারুহরিত্রা, মগ্রিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রান্না, 
গজপিপুল, শু ঠ, পিপুল মরিচ, আকনাদি, ইন্দরযব, সৈদ্ধবলবণ, সচল্ললবণ, বিট লবণ) 



১২০ আযর্বেদ-শিক্ষা ৷ 

বাসকছাল, শ্বেতআকনদেরমূল, শ্যামালতা,দেবদারু ও যাকালল্লত। ; এইসকল দ্রব্য সমত্তাগে 

মিলিত ১ সের, পাকার্থ--জল্ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে। 

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল । জীর্ণজরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা উপলব্ি 

হইলে এবুং সতত, অন্যেদ্যক্ক। তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বর অথবা দুর্জল জনিত 

জবর ৫। ৭ ১০ বা ১৫ দিন অন্তর অতি মুদ্ভাবে প্রকাশিত হইলে, এই তৈল 
রোগীর সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দ্রিবে। জীর্ণজরে প্ীহা ও যরৎ বৃদ্ধি, অথব| 
শোথ বা প্রমেহ দোষ বিদ্যমান থাকিলেও, এই তৈল গাত্রে মর্দন করিতে 

দেওয়া যায়। এই তৈল দৈহিক বলবর্দক ও বর্ণের উদ্দীপক । 

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৮ সের। বথানিয়মে মুচ্ছাঁপাক করিবে . কাথ্য- 

দ্রব্--চিরত| ১২ দের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। মুর্বামূল ৪ সের, জল ৩২. সের, 

শেষ * সের, লাক্ষা 8 সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের | কাজি ৮ সের। দধির মাত ৮ সের। 

কন্ধত্রধ্য--চিরতা, গজপিপুল, রাস্থা, কুড়, লাক্ষা, রাখালশপারমূল, অপ্রিষ্ঠা, হরিগা, দাক- 

হিজর, মু্ববামূল, যষ্টিমধু, মুখা, পুনর্ণবা, সৈদ্ধবলবণ, জটামাংদী, বৃহতী, বিট লবণ, বালা, 

শতমুলী, রক্তচন্দন, কট কী, অস্বগন্ধা, শুলৃফা, রেণুকা, দেবদারু, বেণারযূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, 

গিপুল, বচ, শী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, বন্যমানী, কীকড়াশৃঙ্গী, গোস্ষুর, 

শালপাণী, চাকুলে, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা। খোড়ানিমছাল, হবুষা ও ববক্ষার ; 
ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, পাকার্থ-_জল ৩২ মের, যথানিয়মে পাক শেষ করিবে। 

বৃহৎ ভ্বরভৈরবতৈল | জীর্ণজ্জরে রোগীর বাযুজন্ রূক্ষতা দুষ্ট হইলে 

এবং সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রস্থতি জবর অথবা ছুর্জল জনিত জ্বর 

প্রত্যহ 1 ৫11১* দশ দিন অথবা ১ মাস পরে ২1১ দ্বিন মাত্র অতিমূছ্রতাবে 
প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সমস্ত গাত্রে মর্দন করিতে দিবে, অস্থিগত 
মজ্জাগৃত বিবিধ জীর্ণজরে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী । 

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল। তিলতৈল ৮ সের, ধথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। ক্াথ্যন্তরব্য _ 

গুল, বাসক, নিমছাল, মু্ববামূল, রক্তচন্দন, চির ঠা, কালমেখ ও নিশিন্দাপাতা ; এই মকল 
দ্রব্যের প্রত্যেকের ১** তোলা, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ--গুলঞচ) 

আতইফ, দেবদারু, হরিজ্রা, দারুহরিজরা, সোমরাজী, পিপুল, পিপুলমূল, শজিনাবীজ, 

গালপাণী, লাক্ষা। পটোলগত্র' ধনে, কুড়, চিরতা. ঠাপামুলের ছাল, মুর্বাধূল, অশ্বগন্ধা, 

সরলকাষ্ঠ ও কণ্টকারী। ইহাদের প্রত্যেকের ১২ তোলা রইবে। পাকার্ধ জল ৩২ পের। 
যথানিয়মে তৈল পাক করিবে । 



জ্বর-চিকিতুসা ৷ ১২১ 

স্বরে- পথ্যাপথ্য-বিধি । 

নবস্বরে-__-পথ্য | 

নবজ্বরে রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস প্রদান করাই কর্তব্য, 

উপবাস দ্বারা আমরস ও বাতাদ দোষের পরিপাক হয় । এই লঙ্ঘন বিধি 

বাতাদি দোষের পরিপাক ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শাস্ত্রে নির্ণাত হইয়াছে, 
ধথা__বাঁতিকজ্বর সপ্ুরান্রে, পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে ও শ্নৈম্মিকজর দ্বাদশ 

রাত্রিতে দোষের ও আমরসের পরিপাকান্তে প্রশমিত হয়। অতএব এ 

সমস্ত নির্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রদান কর্তব্য, কিন্ত এ সমস্ত দিনের মধ্যেও 

বাতাদি দোষ ও আমরসের পরিপাক হইলে এবং জবরবেগ মন্দীভূত হইলে; 
রোগীকে হিতকর পথ্য (যবাগু প্রভৃতি ) প্রদান করিবে । অগ্নির অল্পত৷ 

সন্বে অন্প খৈরমণ্ড প্রদান করিবে, যেহেতু ইহা সহজে জীর্ণ হয়। খৈরমণ্ড 
কোষ্ঠ শাদ্ধকারক অথচ হ্বরাতিপারনাশক । বালক, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে 

পীড়িত ব্যক্তি এবং গন্তিণী ত্্রী জররোগে নিতান্ত ছুর্ধল এবং ক্ষুধাতিভূত 

হইলেনত্দশ ( জলাভূমি, উচ্চভূমি' উচ্চস্থান বা পার্বত্যস্থান ), কাল ( বর্ষা, 
গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ইত্যাদি ) অনুসারে জরে বাতাদি দোষের সমতা ও ক্ষুধার 

উদ্রেক হইলে, এ সকল দিন গণনা ন1 করিয়াও মুগ, মস, ছোলা; কুলথ- 
কলাই ও বনযুগ এই সকল দাইলের যুষ, যবমণ্ড এবং পুরাতন রক্তশালি 
প্রভৃতি ধান্সের খৈ এবং এ সকল ধান্ঠের তঙুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন রোগীকে 
প্রদান করিবে । কারণ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের মন্ুষ্যগণ প্রায়শঃ 

ছুব্বল, সুতরাং দীর্ঘকাল লঙ্ঘন সহা করিতে অক্ষম, এরূপ অবস্থায় একেবারে 

নিরম্কু উপবাসের ব্যবস্থা না করিয়া বরং তাহাদিগকে খৈরমণ্ড, খৈ, ধবমণ্ড, 

মসুর যুষ ও মুগের যুষ প্রভৃতি লঘৃ পথ্য প্রদান করিবে, তৎপর জ্বরের নিবৃত্তি 

হইলেই বিবেচনা শুব্বক অন্লপথা প্রদান করিবে । 
কফপ্রধান লা বাতশ্লেক্সপ্রধান জরে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক ' হইলে, মস্থর- 

যুষ প্রদান করিবে। পিত্তশ্রেম্জ্জরে মুগেরযুষ এবং পিত্তজ্বরে বা বাতপৈত্তিক 
জরে মুদগীমলকষুষ হিতকর, পিতৃজ্বরে দাহ ও পিপাস। প্রভৃতি প্রবল থাকিলে 
খের মণ্ড উপকারী । অন্যান্স ফুষও দোষ বিবেচনা পূর্বক প্রদান করিবে । জর 
আরোগ্য হইলে, কষপ্রধান অররোগীকে মুগের যুবসহ অন্ন প্রদান করিবে, 

৯৬ 



১২২ আমুর্বেরবদ-শিক্ষা। | 

পিত্তপ্রধান জ্বরে রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনিসংযুক্ত মুগের যুষ সহযোগে অন্ন 
প্রদান বিধেষ়, বাসুপ্রধান জরে এবং শ্রম ও উপবাস জনিত জরে মাংসরস 
সহযোগে অন্নপ্রদান করিবে । সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্রিবল অন্থুসারে 

খৈরমণ্ড, মন্তর, মুগ প্রভৃতির যুষ প্রদান করা যাইতে পারে; খৈরমণ্ড অত্যন্ত 
লু ও সহজে পরিপাক হয়, স্থতরাং সচরাচর তাহাই প্রদান করা কর্তব্য । 
সন্নিপাত জরের নিরাম অবস্থায় দোষের প্রবলতা অনুসারে পেয়া? মণ্ড ও 

বিলেপী ইত্যাদি প্রদান করিবে এবং জ্বর লাঘব হইলে মস্রাদির যুষ সহযোগে 
অন্ন প্রদান কবিবে। 

যৃষ প্রস্তত বিধি। 

মস্থর, মুগ ও কুলথকলায় প্রত্থৃতি দ্রব্যের কোন একটাকে অষ্টাদশ গুণ 
জল দ্বার। সিদ্ধ করিলে উহ। গলিধ। কণ। বৃহিত হইয়া! পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 

থন হইলে নামাইয়। লইবে। 

অন্থপ্রকারে মুদগযৃষ প্রস্তুত বিধি। 

কুট্িত মগর ও মুগ প্রভৃতির কোনও একটা ৮ তোলা) শু্ীচূর্ণ |* চারি 

আনা» পিপ্ললা চূর্ণ ।* চারি আনা একত্র ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের 
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। 

অন্প্রকারে মুদ্গযৃষ প্রস্তুত বিধি। 

মুগ ৯৬ তোলা। লইয়া ৪ সের জলসহ শিদ্ধ করিয়। চারিভাগের একভাগ 

অবশিষ্ট থাকিতে চট্কাইতে থাকিবে এবং যখন দেখিবে, ডাইল জলের সহিত 

মিশ্রিত হইয়াছে ভখন্ উহাতে দাড়িমের রস ৮ ভোলা, এবং সৈদ্ধবলবণ, তুষ্ট, 

ধন্য জীব ও পিপ্চুল * ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ চারি আনা করিয়া মিশ্রিত 
কবরয়া) লইবে। 

মুদগামলক যৃষ প্রস্তুত বিধি । 

আমলকী ২ তোলা, মুগের দাইল এক ছটাক, জল ছুই সের একত্র সিদ্ধ 
করিয়া অর্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে রোগীকে 
তক্ষণ করিতে দিবে, এই নিয়মে যুষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
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মধ্যস্বরে_ পথ্য | 

মধ্যজ্বরে রোগীর বাতাদি দেষের প্রকোপ হাস ও জর নিবৃত্ত হইলে, 

রোগীকে অন্পথ্য প্রদান করিবে এবং নিয়লিখিত দাইলের যুষ ও তরকারীসহ 

অন্ন ইচ্ছান্সারে সেবন করিতে দিবে । পুরাতন বষ্টিক ও শালি তও্ডুলের 
অন্ন, মুগ, মস্থর, ছোলা? কুলথকলায় ও বনমুগের যুষ এবং বেগুণ' সজ নে- 

ডটা, করলা। বেতের অগ্রভাগ, পটোল, কাকরোল, কচিমূল1, ইহাদের 
যুষ'ও আকনাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবস্তীশাক ও কাঁক- 

মাচীশাক রোশীর অবস্থান্ুসারে পথ্য প্রদান করিবে । ফলের মধ্যে কিস্মিস্, 
কয়েতবেল, দ্াড়িম ও বৈচি প্রভৃতি এবং অন্ঠান্ত সুপক্কফল দেশ, কাল ও 

বাতাদি দোষ অন্ুসাব্ধে বিরেচনাপূর্বক রোগীকে প্রদান করিবে । 

পুরাতনজ্বরে-_পথ্য। 
পুরাতন যষ্তিক ও শালিতগুলের অন্ন, মুগ ও মন্গর প্রভৃতি ডাইলের যুষ 

এখং বেগুণ, শজনে প্রভৃতি ও মধাজ্বরে নিদ্দিষ্ট পথা রোগীকে প্রদান করিবে | 

ওত্ভিন্ন কুষ্ণসার, হরিণ, চড়ই, ময়ূর, লাব, শশক, তিতিরি, কুক্কুট (মোরগ ), 
বক, 'কুরঙ্গ, চিত্র হরিণ, চকোর, চাঁতকঃ বটের ও কালপুচ্ছ প্রভৃতির 

মাংসের যুষ দেশ, কাল ও ব্যক্তি বিশেষে হুব্ধলাবস্থার প্রদান করিবে । 

গব্যছুপ্ধ এবং ঘ্বত ও ছাগীছুপ্ধ রোগীর অগ্রিবল ও অবস্থান্ুসারে জীর্ণজ্বরে 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ মন্দাগ্রিব্যক্তিকে ও কফপ্রধান রোগীকে 
প্রায়শঃ ছগ্ধ ও ঘ্বৃত সেবন করাইবে না, জীর্ণজ্জরে রোগীর রাত্রিতে দুপ্ধপাঁন 
নিষিদ্ধ) হবীতকী জীর্ণজ্বরে রোগীর নিত্য সেব্য। পর্বতের ঝরণার জল 
পান, শ্বেতচন্দন গান্রেলেপন, জ্যোত্না ও প্রিয়জনের আলিঙ্গন দীর্ঘকালীন 
পুরাতন জ্বরে অবস্থান্ছসারে হিতজনক । রোগীর বলাবল অনুসারে ও দেশ, 
কুল ভেদে চিকিৎসক সমস্ত খাছ্য দ্রব্য, ওধধ ও অন্ঠান্ যাবতীয় বিধি 

নির্বাচন করিবেন । 



১২৯ আয়ুবে্বিদ-শিক্ষ] | 

স্বরাতিলার-চিকিৎসা 

জ্বরাতিসারের লক্ষণ। 

জ্বরে অতিসার অথবা অতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে, তাহাকে জ্বরাতিসার 

বল। যায় । 

পিতৃজ্বরজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ | জরের প্রবলবেগ, নিদ্রার 

অন্পতা, বমন এবং ক, ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকার কোস্ক৷ উদগম, ঘন্ম, প্রলাপ, 

মুখের কট, আস্বাদ, যুচ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, চক্ষু ও যৃত্রের পাতাভ। 
ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত রোগীর পিত্বপ্রধান জ্বরে যগ্ধপি অতিসার উপস্থিত হয় 

অর্থাৎ শীত, হরিৎ বা লোহিত বর্ণের পাতিল! মল নির্গত হয়, তাহা হইলে 

উহাকে জরাতিসার রোগ কহে। 

পিত্বাতিসারজনিত জ্বরাতিমারের লক্ষণ । রোগীর পীত, হরিৎ 

বা লোহিত বর্ণের পাতলাদাস্ত এবং তৃষ্ণা, দাহ; মুঙ্ছ! ও গৃহাদেশে জ্বাল। প্রভৃতি 
লক্ষণ সমন্বিত পিত্তাতিসারে যগ্পি প্রবল জ্বর হয, তাহা হইলে উহাকেও 

জ্বরাতিসার বল। যায় । 

আরাতিসার-চিকিৎসা-বিধি | 

জ্বরাতিসারের সাধারণ চিকিৎসাবিধি বা অতিসার চিক্শার 

অনুরূপ, কিন্ত জ্বরাতিসারে গ্রেম্মার প্রবলতা বশওঃ জবর নুপ্ত হইয়। অনেক' সময় 

বিকার উপস্থিত হর এবং বায় ও প্নেস্সার প্রবলতা বশতঃ মল মৃত্রের রোঁধ 
প্রভৃতি অলসক ও বিশ্চিকার ( কলেরার ) লক্ষণে পরিণত হয়, এই অব- 

্থায় বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণার্থ বিস্চিকা ও অলসক রোগের 
চিকিৎসাঁবিধি অবলম্বন কর। কর্তব্য । সাধারণতঃ পিত্তজ্বরে অতিসার ও 

পিত্বাতিসারে জ্বরজনিত উপদ্রবসকল একই ওঁধধে বিনষ্ট হয়, এই রোগে 

সাধারণতঃ দাহ, ঘশ্ন, অজ্ঞানতা, পিপাস। ও প্রবল জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব 

উপস্থিত হয় এবং শ্্েম্সার আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদ্ির নীতলতা, বক্ষঃস্থলে- 

বেদনা ও সময় সময় শ্বাস ও হি্ধা প্রভৃতি ক্রমশঃ দুষ্ট হয়, এবং অবস্থা- 



ভ্বরাতিসার-চিকিৎসা । ১২৫ 

বিশেষে ক্রিমির প্রকোপ বধশতঃ মন ও দীস্ত প্রভৃতি লক্ষণও জরাতিসার 

রূপে প্রতীয়মান হয় । 

যে কোনও প্রকারের জরাতিসার রোগই হউক না কেন, রোগীকে 

প্রথমতঃ পাচক ও অগ্রিবর্ধক ওষধ অর্থাৎ অগ্রিকুমাররপ ও রামবাণ প্রভৃতি 

প্রদান করা কর্তব্য, কিন্তু ধারক. ওষধ অর্থাৎ উশীরাদিক্াথ ও ভ্রীবেরাদি- 

কাথ প্রভৃতি সেবন করাইয়া কোষ্ঠবদ্ধ করান নিতান্ত অন্তায়, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে 

অনেকস্থলে জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং বাতশ্রেম্মার প্রবলাবস্থায় ধারক ওষধ প্রয়োগে 

মলমুত্ররোধ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব সহসা উপস্থিত হর । স্থৃতরাঁং জ্বরদ্র অথচ 

অগ্নিবর্ধক সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, প্রাণেশ্বররস প্রভৃতি প্রদান কর! সব্ধতোভাবে 

কর্তব্য। প্রবলজ্বর অথবা শ্রেম্মার প্রবলত। বশতঃ রোগীর স্তব্ধত৷ এবং বিবিধ 
উপদ্রব দুষ্ট হইলে. বৃহ্কস্ত,রীভৈরব (মতান্তরে ) ও বৃহত্.: রত্বগর্ভ প্রস্তুতি 

ওধধ রোগাকে প্রদান করা কর্তবা এবং প্রবল উপদ্রব নষ্ট হইলে, সিদ্ধপ্রাণে- 

স্বর) প্রাণেশ্বর, কনকসুন্দর ও উণারাদিক্কাথ প্রত্তি প্রদান করিবে । পিপাসা- 

নিবারণার্থ ষড়ঙ্গপানীয়, শ্বাস উপস্থিত হইলে শ্বাসচিস্তামণি, বৃহৎ শ্বাস- 

চিন্তামণি, এইরূপ দাহ ও হিন্ক। প্রভৃতি নিববারণার্থ সন্নিপাতরোগে দাহ, ঘন্ম, 

শ্বাম ও হিক। চিকিৎসাঁধ উল্লিখিত বিবিধ ওষধ প্রয়োগ করিবে। শ্রেম্মার 

প্রবলতা বশতঃ রোগী চেতনা বিহীন এবং তাহার শরীর অত্যন্ত শীতল 

বোধ হইলে? সন্নিপাত জরের চিকিৎসার বিধানান্ুসারে গাত্রে বালুকাস্বেদ 
প্রদান ও মৃগনাভিযোগ, বৃহৎকন্ত,রীতভৈরব ( মতান্তরে ) প্রভৃতি ওঁষধ 
সেবন করান কর্তব্য । কিন্তু জ্বরাতিসারে বমন ও দ্রাস্ত অত্যধিক হইলে, 

প্রায়ই শব্বীর শীতল হয়, এমও অবস্তায় ঝোগাকে স্বেদ প্রদান না করিয়া কেবল 

উষ্ণবীর্ধ্য ও পাচক গুষধ (বৃহৎ্কস্ত,রীতৈরব, মকরপর্বজবটী, মৃতসঞ্জীবনী 
সুরা) প্রদান কর। কর্তব্য । রোগীর বমন ক্রিমিজনিত অথব! পিস্তজনিত 

তাহ! পরীক্ষা করিয়া তদন্থসারে ওষধ প্রয়োগ করিবে । ক্রিমিজন্য বমনে 
ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়। পর্য্যস্ত রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে না, সাধারণতঃ 

খৈরমণ্ডই জ্বরাতিসারে প্রশস্ত পথ্য, উহা সেবনে দাহ ও পিপাসার নিবৃত্তি 

হয়। উপত্রব সমুহ নষ্ট হইলে ধারক ওঁধধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতিসারের 
প্রবলাবস্থায় বাতগ্নেম্মজনিত উপদ্রব সকল বিনঞ্ক ও আম পরিপাক হইলে, 

উশীরাঁদি ও হ্রীবেরাদি প্রভৃতি কাথ প্রদান করিবে । এঁ সকল কাথ সেবনে 
উপন্রব সমৃহও অনেকাংশে বৃত্ত হয় এবং জ্বরও নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাত- 
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শ্রেশ্খার প্রকোপ বশতঃ অর্থাৎ বিশ্তচিকা ও অলসকরোগের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এ সকল ক্কাথ সেবন না করাইয়া উপদ্রব নাশক ওষধ অর্থাৎ বৃহৎ 

কম্ত,রীতৈরব, রহৎ বত্বগর্ভ প্রভৃতি এবং উদরাক্নান নিবারক যোগ প্রযোগ 
কর] কর্তব্য । এ সকল উপদ্রব নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ জর এবং উদরাময় নিবৃত্ত 

না হওয়া পর্য্যস্ত বিবিধ ক্কাথ সেবন করান যাইতে পারে । 

জ্বরাতিসারে আমসংযুক্তমল ব1 রক্তমিশ্রিত মল অত্যধিক নির্গত হইলে, 

তত্প্রতীকাবার্থ আম ও রক্তনাশক বিবিধ যোগ ও ক্কাথ সেবন করান 

আবশ্তক। কিন্তু রোগের আতিশয্যে যে সকল ওষধে হঠাৎ আমবন্ধ হয়, 

তাদ্দশ ধারক ওষধ সেবন করান কর্তব্য নহে । আমপাচক ও পিত্তনাশক 

ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য। 

জ্বরাতিসার রোগে পুথক্ক্পে জ্বরের ও অতিপারের গঁধধ সেবন করাইলে 

কোনও উপকার হয় না। কারণ, অতিসারের ওষধ প্রয়োগ দ্বার! বোগীর 

দাস্ত বন্ধ হইলে, অনেক স্থানে জর যুছু ব৷ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, আবার 
কেবল জ্রদ্ব গঁধধ প্রয়োগ করিলেও ততদ্দার৷ অতিসারের উপকার হয় ন7; 

সুতরাং এই রোগে জ্বর ও অতিসার উভয় রোগনাশক একই গুঁষধ প্রয়োগ 
করা বিধেয়, জ্বরের প্রবলত। থাকিলে আমরস ও আমদোঁধ পাচক জ্বর অণচ 

পিতৃজ্বরনাশক আগ্চেয় ওষধ যথা কনকস্ুন্দর, আনন্দঈতৈরব ও রহত্কক্ত,রী- 

ভৈরব প্রভৃতি সেবন করান কর্তব্য । জ্বরের অত্যন্ত প্রবলতা দৃষ্ট হইলে 

অবস্থা বিশেষে জ্বদ্র জয়াবটা ও আগরকন্ত,রী প্রভৃতি গষধ, ধারক ও আগ্নেয় 

অন্ুপান অর্থাৎ জীরাচুর্ণ বা! মুখাররস প্রভৃতি সংযোগে প্রয়োগ করিলে উপকার 
হয়, কিন্তু এইমত শান্্কারগণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়। স্বীকার করেন না, তাহারা 
বলেন জ্বর ওধধ প্রায়শঃ তেদক এবং অতিসারনাশক ওষধ মলরোধক, 

এ অবস্থায় জ্বরাতিসারে জ্বরন্ধ মধ প্রয়োগ করিলে মলভেদ এবং অতি- 

সার নাশক ওষধ প্রয়োশ করিলে মলবদ্ধ হইয়া জ্বর বৃদ্ধি হইতে পারে 

কিন্তু যে সমস্ত জ্বরঘ্প ওধধ ভেদ্ক নহে, কেবল মাত্র অগ্রিবর্ধক, সেই সকল 
ওষধ প্রয়োগ করিতে কোন প্রতিবন্ধকত! নাই; অন্ুপান বিশেষে 

এ সকল ওষধ অবস্থাতেদে প্রয়োগ করিয়া আমরা অনেক সময়ই সুফল 

লাভ করিয়াছি । পিতাতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে, সিদ্ধপ্রাণেন্বর ও 

মহাগন্ধক প্রভৃতি ধারক অথচ জরত্ন উষধধই প্রয়োগ করা কর্তব্য, উভয়বিধ 

অবস্থায়ই ষে রোগের প্রবলতা। দেখিবে, সেই প্রবল মুখ্য রোগনাশক অথচ 
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অন্য রোগ প্রশমক ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য। অতিসার নির্ত ও জর 

সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে, জ্বরপ্ব অথচ অগ্নিবর্ধক ওঁষধ প্রদান করিবে, এই সকল 
অবস্থায় ধারক ওষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগে রোগীর অনেক দিন পর্য্স্ত মুছ্জ্বর 

ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষিত হয়, সুতরাং এ অবস্থায় নিরামজ্বরের ওষধ প্রয়োগ 

করা আবশ্তক এবং অতিরিক্ত দ্রীস্ত ও বমির জন্য শরীর ছূর্ধল হইলে, 

মকরধবজবটী ও বৃহৎ মকরধবজবটী প্রভৃতি রোগীর অবস্থান্থসারে সেবন 

করিতে দ্বে। জ্বরাতিসারে যাবৎ রোগী সবল ন৷ হয়, তাবৎ গুরুপাক 

দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ, এ অবস্থায় লানাহারের বিষয়ে অতিশয় সারধানতা 

অবলম্বন করিবে । 

ভ্বরাতিসাররোগে- ওষধ । 

হীবেরাদিকাথ | ক্বরাতিসাররোগে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা 
মলের পিচ্ছিলতা, আম ও রক্তপংযুক্ত মলত্যাগ, উদরে অর্থাৎ নাতিস্লে 

আমের বেদনা এবং আমের বদ্ধত। ও জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, 
এই কাথ সিদ্ধ করিয়৷ প্রাতে একবার বা অবস্থা-বিশেষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় 

দুইবার রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে । জ্বরবিহীন অবস্থায়ও উদরাময়ের 
এঁ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই কাথ ব্যবস্থা করা যায়। 

হ্ীবেরাদি রাখ । বালা, আতইষ, মুখা, বেলশুঠ, গশুঠ ও ধনে; এই ছয্সটী দ্রব্য 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা । 

উশীরাদি কাথ | জরাঁতিসারে রোগীর অরুচি, জ্বর, পাতলা দাস্ত ও 

তৎ্সঙ্করে উদরে বেদনা অথবা আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গমন ইত্যাদি উপসর্গ 
বিগ্ভমান থাকিলে, রোগীকে এই কাথ প্রাতে ১ বার অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় 

দুই বার সেবন করিতে দিবে, বিজ্বরাবস্থায়ও এ সকল উপদ্রব বিদ্যমান 

থাকিলে, ইহা! ব্যবস্থা করা যায়। 

উশীরাদিকীথ | বেণার মূল, বালা, মুখা, ধনে, ঠ, বরাহজ্তান্তা, ধাইপুম্প, লোধ ও 

বেলশু ঠ, এই নয়টী ভ্রবা সমভাগে মিলিত ২ তোলাঃ জল ৩২ ভোলা? গাকলেব ৮ তোলা! । 
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গুড়ুচ্যাদি কাথ | জরাতিসারে রোগীর বঘনবেগ, অরুচি, পিপাসা, 

গা দাহ ও পাতলাদাস্ত এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ 

করিয়া! শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

গুড় চ্যাদি কাথ। গুলঞ্চ, আতইয, ধনে শুঠ, মুথা, ৰালা, আকনাদি, চিরতা, 

ঈন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পঞ্মুকান্ঠ, এই ত্রয়োদশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, 

জল ৩২ তোলা; পাকশেব ৮ তোলা । 

কলিঙ্গাদি কাথ । জরাতিসারে রোগার জ্বর, পাতলাদাস্ত, উদরে 

বেদনা, বিশেষতঃ দাহ প্রবল থাকিলে, প্রাতে ১ বার ব| অবস্থাভেদে প্রাতে 

ও সন্ধ্যায় ২ বার এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

কলিঙ্গাদি ্লাথ। ইন্দ্রধব, আতইষ, শু ১, চিরতা, বাল। ও ছুরালভা, এই ছয়টী ড্রব 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল! ; শেব ৮ তোলা । 

পঞ্চমূল্যাদি কাথ | জবরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত বা আমসংযুক্ত 

মল নির্গম, বমন, উদরে বেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থকিলে, এই ক্াথ 

সিদ্ধ করিয়। রোগীকে সেবন করাইবে । 

পঞ্চমুল্যার্দি কাথ। শালপাণী, চাকুলে বৃহতী, কন্টকারা, গোক্ষর, বেড়েলা, বেল 2, 

গুলঞ্চ, মুখাঃ শু ঠ, আকনাদি? চিরতা।, বালা, কুড়চিরছাল ও ইন্দ্রযব; এই পনরটী ভ্রব্য স 

ভাগে মিলিত ২ তোল, গল ৩২ তোলা। শেষ ৮ তোল! 

কালঙ্গাদি গুড়িকা | জরাতিসারে রোগীর উদ্রে বেদনা, কামড়ানি, 

জ্বর এবং রক্ত সংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ওঁধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
রোগীকে সেবন কাঁরতে দিবে । অনুপান-_-জল। 

ক।লঙ্াদি গুড়িকা। ইশ্দ্রব, বেল ঠ, জামের ৰীঞ্জ, আমের বীজের শাস, কয়ে ভ- 

ব্বেলেরপাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা- হুরিজ্রী, দাকুহরিদ্রা বাল, কট ফল, চাখারকসা, লো, 

মোচরস, শঙ্ঘভম্ম ধাইপুম্প ও বটের শুঙ্গ; এই সকল ভ্রব্য একত্র করিয়া চাউল ধোয়া 

জলে (পেষণ পূর্বংক ছায়ায় শুক করিবে। মাত্রী %০ আনা ব1।* আনা। 

ব্যোষাগ্ চুণ | জরাতিসারে রোগীর পাতলাদান্ত অথবা আম ও রক্- 

সংযুক্ত মল নিঃসরণ, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিগ্কমান থাকিলে, এই 
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ওষধ মধু বা চাউলের জলের সহিত সেবন করাইবে | ইহা! গ্রহণী, রক্তমেহ; 
শ্রীহারোগ, পা, কামল! ও উদরাময় এবং তজ্জনিত শোথ বিস্তমান 
থাকিলেও ব্যবস্থা করা যায়। 

ব্যোষাছ্া চুর্ণ। শুঠ, পিপুল, মরিচ? ইন্্রষব+ নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, রক্তচিতা, 

কট-কী, আকনাদি, দারুহরিত্রা ও আতইফ ? ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ সমভাগ, কুড়চিরছাল- 
চু সর্বলষষ্টির সমান ; এই সমস্ত চর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে | মাতা %* আন।। 

সিদ্প্রাণেখবর রন । ছ্রাতিসারে রোগীর পাতলা! অথবা ঈষৎ 

আমসংযুক্ত দাস্ত এবং উদরে বেদনা, গুড় গুড়, শব্দ ও জ্বর ইত্যাদি উপদ্রব 
ৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কেবল অতিসারে এবং 
বাতজ গ্রহণীরোগেও এই ওঁষধ অতান্ত উপকারী । রোগের অবস্থান্ুসারে 

দিনে ২।৩ তিনবার ও রাত্রে ২। ১ এক বার সেব্য। অন্ধুপান-__জীরাচুর্ণ 
ও মধু, অথব! মুখার রস ও মধু বা চাউলের জল। 

সিক্ষপ্রাণেশ্বররস | প্রস্তত বিধি ১৬ পৃষ্ঠায় ড্রষ্টব্য। 

প্রাণেশ্বররস | জরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা! আমসংযুক্ত 

মল নির্গত হইলে এবং উদ্দরে বেদনা,জ্বর ব1 অজীর্ণ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে 
এই গুঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কেবল উদরাময় দৃষ্ট হইলেও 
এই গঁষধ প্রয়োগ কর। যায়। রোগের অবস্থান্ুসারে দিবাবাত্রে ২। ৩বা 

৪ চারি বার সেব্য। অন্ুপান-_জীরাচুর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও মধু। 

প্রাণেস্বররূস | প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

কনকন্ন্দররস | জরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত, উদরে গুড় গুড়, 

শব্দ ও তৎ্সঙ্গে জরের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, এই গুঁষধধ রোগীকে সেবন করা- 
ইবে। অগ্নিমান্দ্য ও শ্লৈম্মিক অতিসারে এই ওষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 
অন্গুপান _ভাজ। জীবাচুর্ণ ও মধু বাঁমুখার রস ও মধু। 

কনকহন্দররস | হিঙ্গুল, মরিচ, পদ্ধক, সোহাগারখৈ, পিপুল, বিষ ও ধুম্তরবীজ ; 

এই সকল ত্ত্ব্য সযভাগে লইয়া সিদ্ধিপন্ডের কাথে মর্দন করিবে । বটী১ রতি। 

অস্বতার্ণবরস। জরাতিসারে রোগীর পাতলা দাত্ত অথবা আম বা 

রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই উঁধধ রোগীকে সেবন করাইবে ; দাহ, 
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পিপাসা, উদরে গুড়, গুড়, শব্দ বা পেটকামড়ানি ইত্যাদি উপদ্রবসংযুক্ত আম- 
রক্তাতিসারে ও অতীসারে এই ওধধ প্রয়োগে উপকার দৃষ্ট হয়। এই ওষধ 
গ্রহণী ও অধোগত অন পপিত্তেও প্রয়োগ করা ষায়। অন্থপান-_গান্দালপাতার 
রস অথব৷ ধনে ও জীরার কাথ কিন্বা মুখার রস ও মধু॥ 

অনৃতার্ণবরদ। হহরুলোথ রস, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শটার পালো, ধনে, বালা, 
মুখা, আকনাদি, জীরা ও আতইব; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোল! লইয়া! ছাগীর ছুষ্ধে মর্দন 

করিবে । মাত্রা ও রতি। 

মহাগন্ধক | অরাতিসারে রোগীর আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গম, 

উদরে বেদন। ও জর প্রতৃতি উপসর্থ বিদ্ধমান থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দ্রবে। বালক, বৃদ্ধ ও প্রস্থতির জ্বরে উদরাময় হইলে, এই 
ওষধ প্রয়োগে আশ্র্য্য ফল পাওয়া যার, বিশেষতঃ শিশুর উদরাময় ও প্রবা- 

হিকারোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী । অন্থুপান-_মুখার রস ও মধু বা তাজা- 
জীরাচুর্ণ ও মধু অথবা গান্দাল পাতার রস ও মধু। 

মহাগন্ধক। প্রস্কতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 

আনন্দভৈরবরস | জরাতিপারে রোগার জ্বর প্রবল হইলে এবং 

দ্রান্ত, উদ্রে বেদনা, অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপস্থিত হইলে অথবা! অজীর্ণ বশত; 

রোগীর জর প্রকাশ ও তজ্জন্ত অতিসার হইলে, এই ওষধ তাজা৷ জীরাচুর্ণ ও মধু 

সহ সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ অগ্নিমান্দ্য বশতঃ আমরসের সঞ্চার- 
হেতু গাত্রাদির বেদনায় পানের রস ও মধুসহ প্রশস্ত, কাসরোগে পিপুলচুর্ণ ও 
মধুসহ সেবনে উপকার হয়। 

আনন্দতৈরবরস | হিঙ্গুল। বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগারখৈ ও গন্ধক ) এই 
মকল ভ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জন্বীররসে ১ প্রহর মর্দন করিবে। ব্টী১রতি। 

মৃতসঞ্জীবনী বটা। জরাতিসারে রোগীর প্রবল অরবেগ দৃষ্ট হইবে 
এবং তৎসঙে দাস্ত লক্ষিত হইলে, এই উধধ রোগীকে তাজা জীরাচুর্ণ ও মধু বা 
শীতসজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিহুচিকারোগেও প্রশস্ত । 

নৃতসঞ্ভীবনী বটী। পিপুল ১ তোল! বিষ ১ তোলা ও হি্কুল ২ তোলা ; একত্র করিয়া 
দস্বীররসে মর্দন করিবে বটী মূলার বীজের ্ায়। 
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জ্বরাতিসারে__উপদ্রব-চিকিৎসা | 

জ্বরাতিসারে-_বমন-চিকিৎসা। 

চক্দ্রকান্তিরস | জ্বরাতিসারে রোগীর উপধুণ্ণপরি বমন হইলে, এই 

ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু বায়ু বা! শ্বেম্মজনিত বিবিধ উপদ্রব 

দুষ্ট হইলে অর্থাৎ অরাতিসারে বিস্চচী বা অলসকের লক্ষণ উপস্থিত হইলে; 

সেই অবস্থায় বমন নিবারক এই এঁষধ প্রয়োগ করিবে । জ্বরের প্রবল তাপ 

বিছ্ধযানেই এই ওষধ বমন নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান- শশার 

বীজ ও স্তনছৃষ্ধ । 

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্থতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য | 

পিপ্লল্যাদ্যলৌহ । জরাতিসারে জ্বরের প্রবলতাপ এবং পিত্বের 

প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ওঁষধধ সেবন করিতে 
দিবে। জ্বরাতিসার হইতে কখনও অলসক বা বিস্থচিক1 উপস্থিত হইবার 

সম্তাবৃনা দুষ্ট হইলে, এই ওঁষধ সেবন করাইবে না। অন্পান-_-শশার বীজ- 
বাটা ও স্তনছুগ্ধ । বায়ূপিত্ত প্রধান শরীরেই এই ওঁষধ অগ্যন্ত উপকারী । 

পিপ্পলাদ্ালৌহ। প্রস্ত তবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবা । 

জ্বরাতিসারে-_তৃষ্ঠা-চিকিৎস! । 

ষড়ঙ্গপানীয় । জরাতিসারে রোগীর প্রবল পিপাসা হইলে, এই জল 

রোগীকে পিপাসা নিবারণীর্থ অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে । ইহা 
দ্বারা অর এবং পিপাসা উভয়ই বিনষ্ট হয় । 

বড়ঙ্গপানীয়। প্রস্ততবিধি ২১ পৃষ্ঠায় জষ্ব্য। 

তৃষ্ণাহরষোগত্রয় । জরাতিসারে রোগীর পিপাসা হইলে, রোগীকে 

এই ভ্রিবিধ যোগের ষে কোন একটী যোগ সেবন করিতে দিবে । 

তৃষ্ণাহরষোগজয় | প্রস্ততবিধি ২১ পৃষ্ঠায় জ্টব্য। 
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স্বরাতিনারে-_দাহ-চিকিৎসা। 

দাহান্তকলৌহ। জরাতীসারে রোগীর অরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে 

এবং নিরস্তর দাহ বিমানে এই ওষধ সেবন করিতে দ্রিবে । অন্ভুপান__ 

সদাচন্দন ঘষা ও মধু। 

দাহান্তক লৌহ! প্রস্ততবিধি ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

দাহহরলেপ | জ্বরাতীসারে রোগীর অত্যপ্ত দাহ উপস্থিত হইলে, এই 

ওষধ রোগীর গাত্রে সেচন বা লেপন করিবে । 

দাহহরলেপ। প্রস্ততবিধি ২০ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

ভ্বরাতিসারে--জ্ঞানহীনতা, নাড়ীর গতির বিপর্ধ্যয়, হিমাঙ্গ ও 
শ্লৈর্মিকবিকার-চিকিৎসা । 

রৃহৎ কম্ত রীভৈরব ( মতান্তরে )। জরাতিসারে রোগীর জ্ঞান 
নুপ্তপ্রায় হইলে অথবা কের প্রবলতা বশতঃ শরীর শীতল বা নাড়ীর গতির 

বিপর্ধ্যয় এবং জ্বরের প্রবলতাবশতঃ রোগীর বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে, এই 
ওষধ তালের শাখার রস সহ সেবন করিতে দ্রিবে। 

বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব ( মতান্তরে ' | প্রস্থতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা। 

বৃহৎ রত্বগর্ভ। জ্বরাতিসারে রোগার প্রবল অতিসার, বমন, জ্ঞান- 

হীনতা এবং হস্তপদাদির সক্কোচ ও মুঙ্ছাঁ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান- রুদ্রাক্ষ ঘষা ও স্তনহুগ্ধ । 

বৃহৎ রত্বুগর্ভ। রৌপ্য ২ ভাগ এবং স্বর্ণ, স্বর্ণসিম্দুর, রপসিন্দুর, বঙ্গ? মুক্তা, প্রবাল, অভ্র, 

লৌহ, সীসক, হরিতাল, লঙঙ্গ, জটামাংসী, তেজপত্র, দারুচিনি, শঠ, পিপুল, মক্ষিচ, কপূর, 
জাতীফল ও জয়িত্রী ; এই সকল ভ্রব্য একভাগ লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটী২রতি; 

বৃহ কফকেতৃ । জরাতিসারে শ্লেম্সার প্রকোপ বশতঃ নাড়ীর গতির 

বিপর্ধ্য়, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড়, শব্দ এবং বাতশ্নেম্মজনিত বিবিধ 
বিকার দৃষ্ট হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান-_ 
রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনহুপ্ধ । 

বুহৎ কফকেতু। প্রন্ততবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় তষ্টবা | 



প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা । ১৬৬ 

বৃহৎ সুচিকাভরণ। জরাতিসারে রোগীর ইন্রিয়শক্তির হীনতা, 

জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিপর্যয় বা লোপ হইলে এবং অন্ঠান্স ওষধে উপ- 

কার না হইলে, এই ওষধ সেবন করাইবে, রোগীকে ওষধ সেবন করান 

অসাধ্য হইলে, মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়। সেই স্থানে ওষধ লাগাইয়া! 

দিবে ; ওষধ প্রয়োগে নাড়ীর গতি ও শ্বাসের উষ্ণতা অন্ভুতব করিয়। যথোচিত 

শৈত্যক্রিয়| করিবে । এক বটা প্রয়োগে উপকার না হইলে ক্রমশঃ ২। ৩ বটা 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে । বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ওষধ কখনও 

প্রয়োগ করিবে না। 

বুহৎ স্থচিকাভরণ ! প্রস্ততবিধি ৪* পৃষ্ঠায ষ্টবা। 

জ্বরাতিসারে পথ্যাপথ্য বিধি । 

জ্বাতীসারে বরোগার যাবৎ মল তরল থাকে ও জ্বর নিবৃত্ত ন। হয়, তাবৎ 

খৈর মণ্ড ও যবমণ্ড ( বালি) প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে । জ্বর ও 

উদরাময়ের নিবৃত্তি এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মধ্যজ্রে নির্দিষ্ট পথ্য প্রদান 

করিবে ও অন্রপথ্য দিবে, অগ্রনিবল বৃদ্ধি ন| হওয়া পর্য্যস্ত রোগীর ছৃগ্ধ, অজ্রদ্রব্য 

ও গুরুপাক দ্রব্য সর্বতো ভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 

শ্লীহা যরুৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎস| | 

প্লীহারৃদ্ধির লক্ষণ । 

উদরের বাম পার্খে প্রীহা অবস্থিতি করে। পিত্তবর্ধক ও কফজনক দ্রব্য 
পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিলে তন্বার1 রক্ত ও কফ বিরুত হুইয়! প্লীহা বর্ধিত হয়, 

শ্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্লীহারোগ কহে । এই রোগে প্রায়ই কফ 
ও পিত্তের আবিক্য দৃষ্ট হয়। 

রক্তজ প্লাহার লক্ষণ | রক্তজ গ্রীহারোগে ক্লাস্তি, ভ্রম, বিদ্বাহ, বিব- 

পতা, শরীরের গুরুত্ব, মোহ ও উদরের রুক্তাতা ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। 



১৩৬৪ আয়ুরেবদ-শিক্ষা | 

পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ । জর, পিপাসা, দাহ' মোহ এবং শরীরের 

গীতাভা অর্থাৎ পাওুতা৷ ; এই সমস্ত পৈত্িক প্লীহার লক্ষণ । পৈত্তিক শ্লীহায় 

রোগীর শরীরে পাও্্তার আধিক্য হইলে, দ্রবমল নির্গত অর্থাৎ অতিসার বা 
উদ্বরাময় জন্মে কোন কোনও স্থলে পাও্ডরোগের লক্ষণ সকল প্রবলরূপে 

দুষ্ট হয়। 

শ্লৈষ্মিক ঘ্লীহার লক্ষণ। শ্সেম্সিক গ্রীহারোগে শ্রীহা অল্প বেদনাযুক্ত 
ও প্রস্তর খগ্ডবৎ কঠিন এবং অত্যন্ত গুরু বোধ হয় ও রোগীর অগ্রিমান্দ্য বিদ্য- 

মান থাকে; শ্লেম্মিক প্রীহার আকার অর্দচন্দ্র বা বেলের মোরব্বার ন্যায় । 

বাতিক প্লীহার লক্ষণ । প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদ্দাবর্ত অর্থাৎ 

উদ্দর ফাঁপা এবং প্লীহায় বেদনা ; এই সমস্ত বাতিক প্রীহার লক্ষণ । ত্রিদোষের 

লক্ষণসমূহ গ্রীহায় প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক প্লীহা! কহে, উহা 
অসাধ্য। বাতজ অর্শঃ বাতিক গ্রীহার ও প্লীহোদরের কারণ। অর্শঃ অনেক 

স্থানে গ্লীহার উপসর্গরূপে দৃষ্ট হয়। 

লীহোদরের লক্ষণ। 

প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি বশতঃ উদরীরে।গ হইলে, তাহাকে প্রীহোদর কহে। 

প্লীহোদরে শোথ, আগ্মান, দাহ, তন্দ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মুত্রান্প তা, বাঘুর রুদ্ধত| ও 

মন্দাগ্সি ইত্যাদি উপসর্গ ক্রমশঃ প্রকাশ পার । 

যকৃৎ বৃদ্ধির লক্ষণ । 

উদরের দক্ষিণপার্খে যকৃৎ অবস্থিত, ইহ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রীহারোগের 
ম্যায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক যরুৎরোগ নামে অভিহিত হয় এবং বাতাদি 

দৌষভেদে প্রীহারোগের লক্ষণসকল যরুৎরোগে পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ 
পেত্তিক যককতে জর, পিপাসা, দাহ, মোহ ও শরীরের পাও্তা, দ্রবমল অর্থাৎ 
অতিসার বা উদরাময় ও অরুচি প্রকাশ পায়। পাওুরোগের আতিশয্যে 
তদীয় লক্ষণসমূহ প্রবলরূপে অনেক স্থানে প্রকাশ পায় ও যরুতের ক্ষীণতা 
দৃষ্ট হয় বাতিক যরুৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদ্দাবর্ভ ও যকতে বেদনা এবং 
গ্লেম্িক যরুৎরোগে যকুতে অল্প বেদনা ও যরুতের কাঠিন্ত ইত্যাদি উপসর্গ 
প্রকাশ পায়। 



ল্লীহা, বর ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা ১৩৫ 

যক্দ্দাল্যুদরের লক্ষণ । 
যরুৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উদররোগও অত্যন্ত বর্ধিত হয়, তখন 

তাহাকে যকদ্দাল্যুদর কহে, এই অবস্থায় হস্তপদাদি স্থানে শোথ, মৃত্র ও বায়ুর 

রুদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাচকাগ্নির দুর্বলতা, আখ্মান, দাস্ত ও তন্দ্রা ইত্যাদি 
উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া! থাকে । 

ললীহা ও যকৃত্বিদ্রধির লক্ষণ 

প্লীহায় বিদ্রধি অর্থাৎ বিস্ফোটক উৎপন্ন হইলে, উচ্ছাাসের অবরোধ এবং 

যরুতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, শ্বাস ও হিন্কা উপস্থিত হয়। প্লীহা ও যরৎ- 

বিদ্রধির চিকিৎসা ও পক্কাপকতা এবং প্লীহা ও যকৃত স্থিত পৃষ রক্তের উর্ধাধো- 
গতি তেদে সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ প্রভৃতি বিদ্রধি চিকিৎসায় বর্ণিত হইবে। 

উরোগ্রহের লক্ষণ । 

হৃদয়েন অধোদেশে গ্রীহা ও যকৃতের মধাস্থ অন্ত্র ও মাংস সগ্ বদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইলে, উরোগ্রহ রোগ উত্পন্ন হয়। ইহা আকুতি কচ্ছপ বর! সর্পের হ্যায় । 

এই রোগে রোগীর বুক্ধাগ্রস্থিত শিরাসকল তনু, কৃষ্ণ বা! পীতবর্ণ লক্ষিত হয় 
এবং জ্বর; অরুচি, পিপাসা ও শোথ হয়। 

শ্লীহ1! ও যকুৎ-চিকিৎসা-বিধি । 

জ্বরের দীর্ঘকাল অবস্থান বশতঃ ও অন্যান্য করেণে প্রীহা বা ষরুৎ বৃদ্ধি 

হইয়া! থাকে । প্রীহা ও যকৎ রক্তের স্থান ; রস হৃদয় হইতে যকৃতে আগমন 

করিয়া বগ্রকপিত্ত সহযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং রক্তনামে 

অতিহিত হয়। বিবিধ কফজনক ও পিত্ববদ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বার পাচকাগ্নি 

দুর্বল হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক বা হজম হইতে পারে না, 
সুতরাং & অবস্থায় অল্লাদিরস উৎপন্ন হয় ও শ্লেম্সার বৃদ্ধি হয়, এই জন্যই 
পাচকাগ্মি দুষিত হইলে রঞকপিত্তের আধান্ন যক্ৎ ও ল্লীহা উভয়ই বিকৃত 
হয়, অতএব প্লীহা ও যরুৎরোগে অনায়াসে জীর্ণ হয়, এতারদশ অগ্নিবলবর্ধাক 



১৩৬ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা । 

লঘৃপাক দ্রব্য সেবন করান কর্তব্য, পিতবদ্ধক দ্রব্য সেবন একেবারে 

নিষিদ্ধ । গ্রীহা ও যকৎরোগের চিকিৎসাকালে রোগীর শ্রীহা ও যকুৎ 

হস্তদ্বারা বিশেষরূপ পরীক্ষা কর! উচিত, প্লীহা বা য্ৎ টিপিলে বেন! 

অন্ুতব হয় কি না, উহা কঠিন কি কোমল, রোগীর জ্বর আছে কি না, 
শরীরের বিশেষতঃ উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গের রক্তিম ব৷ পাওুতা, কোষ্ঠ- 
কাঠিন্য বা স্বাভাবিক কোষ্ঠ, প্লীহা বা যক্কতে বাতাদ্দি কোন্ দোষের লক্ষণ 
বিদ্যমান, হস্তপদাদি স্থানে শোখ এবং উদ্রীরোগ ব৷ প্লীহ! ও যকৃত বৃদ্ধি 

হইয়াছে কিন! ইত্যাদি বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া চিকিৎসাঁকাধ্যে 

প্রবৃত হওয়া কর্তব্য । 

প্লীহা ও যকৎরোগে জ্বর । জর হইবার পর প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি 

হউক অথব1 অন্যান্য কারণে প্লীহা ও যরুতের বৃদ্ধিহেতু জর হউক, উভয় 
অবস্থায়ই প্রীহা ও যরুতের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রায় তুল্যরূপ ; কেবল জ্বরের 

প্রবলাবস্থায় গ্লীহা ব। যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, বাতাদি দোষনাশক জ্রত্ন ওঁষধধের 

উপর বিশেষ বিবেচনা কর! কর্তব্য অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বৃহৎ- 

চুড়ামণি, বৃহৎ জরচিস্তামণি প্রভৃতি ওষধ এবং উদরাময় থাকিলে, পুটপন্ক- 

বিষমজরান্তকলৌহ, বৃহত্জরাস্তকলৌহ ও সর্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ষধ 
প্রয়োগ করিবে ; যেহেতু জ্বর নিবৃত্ত না হইলে প্রীহ। বা যরৃৎ হাঁস হয় না 

এবং প্লীহা বা যকৃৎ হাস না হইলেও জর প্রারশঃ হাস হয় না অর্থ/ৎ প্রীহ। 
বা যকৃৎ বৃদ্ধিহেতু পুনঃপুনঃ জর হইতে থাকে, অতএব উভয়ের মধ্যে 

নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইলে 

আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ঠান্ত কারণ বশতঃ প্লীহা 'ও 

ষরুতের বৃদ্ধিহেতু অল্প জ্বর থাকিলে প্রীহা ও যর রোগনাশক ওষধ 

যথা_-মহী মৃত্যুপ্নর়লৌহ, ল্লীহার্ণবরস প্রভৃতি প্রয়োগে জ্বর প্রায়শঃ নষ্ট হয়। 
তজ্জন্য পৃথক্ জ্বরের ওষধ প্রয়োগের প্রায়শঃ আবশ্তকতা হয় না। প্লীহা বা 
যরুৎরোগে অহিতাচরণবশতঃ জ্বর বৃদ্ধি পাইলে জরন্ পৃথক ওষধের প্রয়োজন 

হয়, জ্বর হইবার পর গ্রীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে এবং এ জ্বরের বেগ ভাস 
হইয়া আসিলে, সেই অবস্থায়ও প্রীহা ও যক্কৎ নাশক উষধ যথা__লোকনাথ- 

রস, বৃহৎ লোকনাথরস, রোহিতকলৌহ প্রভৃতি বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ 

করিলে জ্বরের জন্য পৃথক ওষধের প্রায়শঃ আবগ্ঠকত] হয় না। আমুর্বেদ- 

শান্ত্কারগণ রসায়ন শাস্তবলে রোগের কারণভুূত বাতাদিদোষ ও 



ল্লীহা, যকৃত ও উন্বোগ্রহ-চিকিৎসা । ১৩৭ 

বিবধ রোগনাশক দ্রব্যের সমষ্কিযোগে এক একটী ওবধ প্রস্তুত করিয়াছেন, 

বিবেচনাপুর্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে, উহার একটা ওঁবধের প্রতাবেই 
অনেক রোগ বিনষ্ট হইতে পারে । (১) 

ল্লীহা বা যকৃতের বেদন] | বাতাদি দোষতেদে প্লীহা বা ষকততে বেদনা 

রোগের প্রায় প্রত্যেক অবস্থায় দৃষ্ট হয়, প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম বৃদ্ধিকালে, 
উদরীরোগে পরিণতাবস্থায় অর্থাৎ প্লীহোদর ব1 যরুদ্দান্যুদররোগে, পিতা- 
ধিক্যবশতঃ পাতার আতিশয্যে এবং বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, বেদনা লক্ষিত 

হয় এবং দোষতেদে পীহ! 'ও যক্কতের হাঁস অনুসারে প্রীহ! ও যকুতের বেদনার 

হাস হইরা থাকে, যকৎ বৃদ্ধি বশতঃ বেদনা অনেক সময় হৃদয়, কুক্ষি ও 

পার্খদেশে ধাবিত হয় ও শ্বাসে কষ্ট বোধ হয়, যকৃতের বেদন। অত্যন্ত প্রবল 

হইলে, মাথার বেদনাও দুষ্ট হয়, এমতাবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে 
রাখিবে, যেহেতু, এই সময় অনেক রোগীর জর বৃদ্ধি হয় ও বিবিধ বিপদের 

আশঙ্কা থাকে, সুতরাং এই অবস্থার প্লীহ। ও ষরুৎ স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ 

করিবে । যকুৎরোগে দক্ষিণ হস্তস্থিত কন্ুইর অতভ্যন্তরস্থ শিরা এবং শ্লীহাঁ- 

রোগে বামহস্তস্থিত কনুইর শিরা বিদ্ধ করিয়। রক্তমোক্ষণ করিবে । রক্ত- 

মোক্ষণার্থ শিরাবিদ্ধ সম্ভবপর ন1 হইলে, বাহ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে 
এবং গ্রীহা ও যরুতের স্থানে তার্পিণ মালিশ করিয়া গরমকাপড় (বনাত, 

কম্বল প্রভৃতি ) উষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে অথবা উষ্ণ গোমুত্রন্বারা 

স্বেদ দিবে; বেদনাঁকালে রোগীব্র উদর বন্ত্রাবৃত করিয়া রাখা কর্তব্য । 

রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, শ্লীহা ও যকৃৎনাশক বিরেচক ওবধ যথা-_ 
প্ীহশার্দ,লরসঃ লৌহমৃত্যুপ্নয়রস, শ্রীহাস্তকরস, যকত্প্রীহারিলৌহঃ অভয়া- 
লবণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে ; এ অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরের জন্য 

পুথক্ ওষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অল্প জ্বর থাকিলে, তাহা এই সমস্ত ওঁষধেই 
প্রায়শঃ বিনষ্ট হর, পৃথক ওষধ ব্যবহার করিতে হয় না । এই সমস্ত বিরেচক 

গুঁষধধ রোগীর অগ্নিবল বিবেচন। করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, 

রোগীর বিরেচন সহা না হইলে, বিরেচক ওঁধ প্রয়োগ কর্তব্য নহে, কেবল- 

মাত্র রোগের বলাবল অনুসারে কোষ্ঠগুদ্ধিকারক ওঁবধ প্রয়োগ করিবে এবং 

অন্ঠান্ত গ্লীহানাশক ওধধ প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে । যাহাদেের পিতাধিক্য- 

বশতঃ অগ্নিমান্দ্য বা! উদরাষয় হয়, তাহাদের পক্ষে বাহ্ শ্বেদ এবং 

৯৮ 



১৩৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষ | 

আত্যন্তরিক গঁধধ রোহিতকলৌহ, লোকনাখরস, যরদরিলৌহ বা শ্লীহার্ণব- 
বস প্রভৃতি প্রয়োজ্য, এ সঙ্গে জর প্রবল থাকিলে জরন্ব ওষধ যথা _পুটপক 

বিষমজ্বরাস্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরাস্তকলৌহ বা সর্ধজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি বিবেচন! 

পূর্বক সেবন করান আবশ্ঠক ; শোথ দুষ্ট হইলে অগ্নিবর্ধক ও ধারক ওষধ 
যথা ক্র্যষণাগ্যলৌহ, কট কাগ্যলৌহ ও শোথকালানল প্রভৃতি এবং মাণমণ্ড 

পথ্য প্রদান করিবে । বেদনার জন্য সাধারণতঃ শূলহরণযোগ ও শঙ্ঘা দিচুর্ণ 

উষধ ব্যবস্থা কর। যাইতে পারে । যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ এ বেদনা, পার্থ, হৃদয় ও 

কুক্ষিদেশে ধাবিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বৃহৎ মাণকাদি গুড়িক।, 
অভয়ালবণ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

প্লীহা ও যকৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা | প্রীহা ও যকৎরোগে রোগীর 

কোষ্ঠবদ্ধত থাকিলে বেদনার হ্বাস, বৃদ্ধি বা অভাব অন্কুসারে প্রত্যেক অবস্থায় 

তীব্র বিরেচক প্লীহারি রস ( মতান্তরে ) ও প্রাণবল্পভরস প্রভৃতি ওষধ সপ্তাহে 

২। ৯ দিন সেবন করাইবে। (৩) 

যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাতা | পিভাধিক্যবশতঃ শরীর, চক্ষু ও মুখ 

প্রভৃতি পা ব৷ হরিদ্রাবর্ণ হইলে, যকৃৎস্থিত পিত্তের বিকৃতি বুঝিতে 

হইবে, এইরূপ অবস্থায় পিত্তশাস্তিকর নবায়সলৌহ ও দার্ক্যাদিলৌহ প্রভৃতি 
সেবন করাইবে, যেহেতু এ সকল ওঁষধ বৃক্তবর্ধক অথচ পাঁচক এবং পিত্ত- 

শান্তিকর ; কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পাও ও কামল। রোগে সপ্তাহে ১ দিন বা 

২দিন তীত্র বিরেচক ওষধ সেবন করাইবে, গ্রীহা ও যরুৎরোগে কামলা অথবা 

পাগ্ডরোগ উৎপত্তি হইবার পর উদ্দরবৃদ্ধি, শোথ ও উদরাময় হইলে (প্লীহো- 
দর যকদ্দান্যুদরের লক্ষণ ব্যতীত ) গ্রীহ1 ও যকৎরোগ কষ্টসাধ্য বুঝিতে হইবে ; 

সেই অবস্থায় শোথ ও উদরাময় নিবারণার্থ পঞ্চামৃতলৌহমণ্ড,র, পুনর্ণবামণ্,র 
প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইবে ; কিন্তু অবস্থাবিশেষে কামলারোগের তাদবশ 
প্রবলতা দৃষ্ট না হইলে, নবায়সলৌহ ও দার্ক্যাদদিলৌহ প্রভৃতি দেবন করাইবে 
এবং কামল! ও পাগুতার স্বল্পত। বা প্রবলতা উভয় অবস্থায় শোথবৃদ্ধি হইলে 
মানমও পথ্য প্রদান করিবে) শ্রীহা বা যক্কত্বৃদ্ধি নিবারণার্থ লোকনাথরস 
বা বৃহৎ লোকনাথরস প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। এইরূপ 

পা বা কামলার অবস্থায় রোগী দুর্বল হইলে এবং প্লীহা ও যক্কতের 



পীহ1, যকৃত ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা। ১৩৯ 

অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অথচ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, তীব্র বিরেচক ওষধ প্রদান 
করিবে না, সাধারণতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও শোথনাশক অথচ প্লীহা ও যরৎ 

নিবারক ওষধ অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, নবায়সলৌহ 
বা দার্ধ্যাদিলৌহ প্রভৃতি ওঁষধ বিবেচনাপূর্বক সেবন করাইবে, রোগীকে 
লবণ ও জল বন্ধ করিয়! হুগ্ধান্ন, পথ্য দিবে । শোথের আধিক্য দ্ৃষ্ট হইলে 

মাণমণ্ড অতি উত্তম পথ্য । (৪) 

প্লীহা ও যকুৎরোগে উদরা | প্রীহা ও যরুৎ বৃদ্ধিবশতঃ উদরী- 

রোগ বৃদ্ধি হইলে, প্লীহ। ও ঘরৎ নাশক ওষধ সেবন কন্নাইবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ 

থাকিলে বিরেচনার্থ ২।৩ দিন অন্তর প্লীহা চিকিৎসায় উক্ত বিরেচক ওষধ 

পীহারিরস ও প্রীহাধরুদরিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে । গ্রীহোদরে শ্রীহা- 

বৃদ্ধি বশতঃ উহ অতিশয় কঠিন হইলে, বদ্ধমানাপিপ্ললী উৎকৃষ্ট উষধ । 

প্লীহোদর বা যকৃদ্পানুযুদররোগে রোগের প্রকোপ অনুসারে যাহাতে 

প্রত্যহ ২। ১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ওষধের ব্যবস্থা করিলে আরও 

উপকার হয়। (৫) 

প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ। হস্ত, পদবা সব্বাঙ্গে শোথ 

দুষ্ট হইলে, পুনর্ণবাস্টক কাথ, পথ্যাদিকাথ ও ক্র্যষণাগ্ভলৌহ প্রভৃতি ওষধ 
বাতাদিধোষ এবং মল ও মুত্রের যথোচিত নির্গম বিবেচনা! করিয়া রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এ সমস্ত কাথ প্রস্ততকালে 

হরীতকী প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক দ্রব্য (দ্বিগুণ ব ত্রিগুণ মাত্রায় ) কাথের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া আবাল দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এবং প্রশাব 

কম হইলে, মূত্র বৃদ্ধিকারক ক্র্যবণাগ্ভলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রদান করিবে । 
্লীহোদরে শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, এ সমস্ত ওষধ প্রদান না করিয়! 
পলীহা ও যরুৎ নিবারক+ শোধনাশক অথচ অগ্রিবদ্ধক ওষধ অর্থাৎ মাণকাদি- 

গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও চিত্রকাদিলৌহ প্রভৃতি রোগীকে 

সেবন করাইবে এবং শোথ নিবারণার্থ মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে । এই 

অবস্থায় শরীরে পাও্তা দৃষ্ট হইলে, নবায়সলৌহ প্রভৃতি সেবন করান 
আবশ্তক | (৬) 



১৪০ আয়ুরেবেদ-শিক্ষা! | 

ল্লীহা ও ষরুতৎরোগে বমন | যকুৎ ও প্রীহা রোগে অনেক স্থানে 
বমন হয় ও তাহাতে রক্ত নিঃস্থত হইতে দেখা যায়; এইরূপ বমন হইলে; 
রোগীকে শর্করাগ্ভলৌহ, রক্তপিত্তাস্তকরস বা! আমলাগ্তলৌহ অবস্থাবিশেষে 
সেবন করাইবে । (৭) 

প্লীহা ও যরুৎরোগে সাধারণতঃ প্লীহা ও যরুৎ অত্যন্ত কঠিন হইলে, শঙ্খ- 

দ্রাবক, মহান্্রাবক প্রভৃতি ওষধ রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্বক রোগীকে 

সেবন করাইবে এবং কাস ও জ্বর হইলে, সেই সেই রোগনাশক ওধধ 

প্রয়োগ করিবে । প্লীহা ও বরুৎরোগে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, জরারি- 

অভ্র, বৃহৎ চুড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিস্তামণি বা সর্বজ্বরহরলৌহ এবং কাস বৃদ্ধি 

হইলে, লক্ীবিলাসরস, চন্দ্রীমৃীতরস ও নিত্যোদয়রস প্রভৃতি ওধধ কাসের 

হাঁস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যেহেতু কাস 
ও জর বৃদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক স্থানে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন কবে, দীর্ঘ- 
কালব্যাপী প্লীহা ও যকৎরোগে রোগীকে পিপ্নল্যাস্ঘদ্বত, চিত্রকত্বত ও 

রোহিতকঘ্বত প্রভৃতি প্রথমে অল্প মাত্রায় সেবন করাইয়া সহ্য করাইয়া 

লইবে। জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে, অগ্নিবল অনুসারে 
গ্বত সেবন করাইবে; উপদ্রব সমূহ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত স্পত প্রস্নোগ 
নিবিদ্ধ। 

উরোগ্রহ-_চিকিতসা-বিধি | 

উরোপ্রহরোগে হৃদয় আশ্রিত মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়, 
এই রোগ অত্যন্ত কষ্টকর; মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইলে, উহাতে বেদনা উপস্থিত 

হয় এবং, এ বেদন। অনেক সময়ে হৃদয়াতিযুথে গমন করে, এই অবস্থায় স্বেদ 
প্রদান কর্তব্য । রোগীর শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে শোথকালানলরস বা 
বারিশোষণ রস প্রভৃতি ওষধ সেবন করান কর্তব্য । 

প্লীহা ও বকৎরোগে- ওষধ। 

লশুনাদ্যযোগ | এই উধধ প্লীহাবদ্ধির অবস্থায় রোগীর অগ্নিান্দ্ 
ও কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে গোমৃত্র সহ সেবন 
করিতে দিবে । 



প্লীহা, যক ও উরোগ্রহ-চিকিতসা | ১৪১ 

লশুনাগ্ঠযৌগ । শোধিত রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী। সমভাগে লইয়া মিশ্রিত 
করিবে । মাত্রা 1* আনা ৰা ।* আনা । 

শঙ্বযোৌগ | শ্রীহা, যককৎ বা! অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে 
এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ওঁষধ পরাতে শীতল জলসহ সেবন 
করিতে দিবে । ্ 

শঙ্যোগ। শখ্বনাওভম্ম /* ছটা্ক লইন| জগ্বার (গোড়ালেবু ) রদে ৭ বার ভাবন!| 
দিৰে। মাত্রা 4* আনা বা।* আনা । 

চিত্রকযোগ : প্রীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে, রোগীকে এই 
ঘোগ.প্রাতে পাকাঁকলার মধ্যে পূর্ণ করিয়। সেবন করিতে দিবে, ক্রমশঃ ৫ | ৭ 
দিন এইবূপ ভাবে সেবন কর। আবশ্তক | 

চিত্রকযোগ। রক্তচিতার মুল শলায় পেষণ করিয়া উহার দ্বারা ১ রতি প্রমাণ বটিকা 
প্রস্তুত করিবে এই টিকার ২ ৩টি কলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে। 

যমানিকাদিচুর্ণ | প্রীহা বা ব্কৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং উহাতে 
বেদনা থাকিলে কিন্বা রোগীর উদরাপ্নান বা কোষ্ঠকাঠিন্য দুষ্ট হইলে, এই চূর্ণ 
রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্তজল সহযোগে সেবন করিতে দিবে । 

যমাশিকাদিচুর্ণ। যযানী, রক্তচিতারমূল, ষবক্ষ।র, বচ, দস্তীমুল ও পিগ্পলী ; এই সকলের 
চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা 4* আনা বা।* আনা। 

অপামার্গলবণ। শ্রীহা বা যরুৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা 
হইলে, এই ওষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলের সহিত সেবন করাইবে। 

অপামার্ণলবণ। আগাঙ. ও সৈজ্ধবলবণ প্রত্যেকে /* পোয়া লইয়া একটী হাড়ীর 
মধ্যে রাখিয়া হাড়ীর মুখ আবৃত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে, দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। 
মাত্রা /* আনা হইতে 9* আনা । 

অর্কলবণ। শ্রীহা ব৷ বরুণ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! কঠিন হইলে এবং উহাতে 

বেদনা অন্ুতৃত হইলে প্রাতে এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । এই উঁষধ 
উষ্ণবীর্ধ্য, অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে মাথা ঘুরিতে থাকে ও শরীর চূর্বল 
হয়, সুতরাং প্রথমতঃ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । অন্গ্রান__শীতলজল । 



১৪২ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। 

অক লবণ! আকন্দপাতা ও সৈদ্ধবলবণ প্রত্যেকের অর্ধসের লইয়া একটী হাড়ীর মধ্যে 
পাখিয়! হাড়ীর মুখ আবৃত করতঃ অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। 
মাত্র! /* আনা বা %* আনা । 

রোহিতকাছ্চুর্ণ | প্রীহ। বা যরৎ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়। কঠিন হইলে এবং 

তজ্জন্ত রোগীর জ্বর বৃদ্ধি পাইলে, এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ 
উষ্ঠবীর্ধয ; জ্বরের সহিত প্রীহ। ব। যকুৎ বিষ্ভমান থাকিলে, ইহ] অত্যন্ত উপ- 

কারী। প্রাতে সেব্য। অন্ুপান__শীতল জল। 

রোহিতকাছাচুণ। রোহিতক ছাল, ববক্ষারঃ চিতা, কট কী. মুখ|, নিশ।দল, আতইব, 

ও শু); ইহাদের চুণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । শাত্র/্পএক আনা হইতে 

ছুই আন। পধ্যস্ত | | 

গুড়, চ্যাদিচুর্ণ । প্লাহা ধা ধঞ্ৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা কঠিন ও 

বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বর বিদ্ভমান থাকিলে, এই ওষধ 

প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । জ্বরের সঙ্গে প্রীহা বা যকৎ থাকিলে 
এই ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী । এই ওধধে জ্বর ও ল্লীহাবকৎ নষ& হয়।' 

গুড়,চ্যাদিচ্ণণ। প্রস্তুত বিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় প্রষ্টরব্য | 

ল্লীহার্ণবরন । শ্রীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস বৃদ্ধি 
হইলে এবং শ্রীহা বা যকৎ কঠিন বোধ হইলে, এই ওষধ সেফালিকা পাতার 

রস ও মধুসহ সেবন করাইবে, ইহা অগ্নিবর্ধক এবং কফপ্রবল গ্রীহারোগে 
উপকারী ; কাস, শ্বাস ও বমন প্রভৃতি রোগও ইহা! সেবনে বিনষ্ট হয়। 

্লীহারোগে ও তজ্জনিত জরে এই ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী । 

লীহার্ণবরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগার থৈ, অন্র ও বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, 

এবং পিপুজ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। 

বটী রতি 

তাস্ত্রেখ্বরবটী | ল্লীহা বা যকৎ ৰৃদ্দিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদন। 

হইলে এবং জ্বর; পিপাসা মোহ অথবা চক্ষু, মুখ প্রভৃতির পাতা অর্থাৎ 
পৈভিক শ্লীহা বা পৈত্িক বরকতের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ সেবন করাইবে, 
শ্লীহার প্রকোপবশতঃ রোগী পাও বা কামল। রোগাক্রান্ত হইলে এবং 



প্লীহা, যকৃৎ ও উরো গ্রহ-চিকিওস| । ১৪৩ 

তৎসঙ্গে শোথ বা! উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই গুঁধ অত্যন্ত উপকারী । অর্শঃ . 
ও সমানাকার ও সমান লক্ষণ সমন্বিত রোগ অর্থাৎ রক্তদুষ্টি জন্য পৈত্তিকা- 

গল্সও (জ্বর, পিপাসাদি লক্ষণযুক্ত ) এই ওষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। ইহা 
অপরাহে সেব্য। এই ওষধ যক্কৎরোগেই সমধিক কার্য্যকারী । অন্ুপান-_- 

তাঁলের জটাভম্ম ও জল। 

তাত্রেশ্বরবটা। হিং, * ঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙপত্রক্ষার, আকন্দপাতার ক্ষার, সীজ- 

পত্রক্ষার, সৈন্ধবলবণ, লৌহ ও তাম্র; এই সকল ভ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্বক, জলে মর্দন 

করিবে, বটা ৩ রতি 

( আপাডপন্ত্র প্রভৃতিকে হীড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করত; অগ্সিজালদ্বার। ক্ষার 

প্রস্তুত করিবে )। ্ 

রোহিতকলোৌহ | যরুৎ বা প্রীহারোগে রোগীর শরীরের পাওুতা, অর, 

পিপাসা এবং দাহ অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহার যে কোনও লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, 

রোগীকে এই ওষধ সেবন করাইবে, শ্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিহেতু বা! হস্তপদাদ্িতে 

শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মধ্যাহে ব! 
অপরাহে সেব্য। অন্ুপান-__পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

রোহ্তকলৌহ । রোহিতক্ছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়াঃ 

বিড়ঙ্গ, মুখ! ও রক্তচিতা; এই সকল প্রব্য সমভাগ এবং লৌহ সর্ধসমান লইয়া জলে 

মর্দন করিবে। বটী১ রতি। 

যকুদরিলৌহ | প্রীহা বা যককৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং 

অগ্নিমান্দ্য অ্পজ্ঞর, শরীরে পাও্তা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই 
ওষধ প্রাতে বা অপরাহ্ছে রোগীকে তালজটাভম্মাবন্রত জল সহ সেবন কৃরিতে 

দিবে; এই ওষধ অত্যন্ত অগ্রিবর্ধক ও বলবৃদ্ধিকারক এবং গ্লীহোদরনাশক । 

যরুৎরোগে এই ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী । 

যকদরিলৌহ। লৌহ & তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাত্র ২ তোলা, পাতিলেবুবৃক্ষের মূলের 
ছাল ৮ তোল! ও মৃগচর্মভম্্ম ৮ তোলা; এই সমুদয় এগত্র করির! জলে মর্দন কক্পিবে। বটী 

৯রতি। ( যুগচন্মকে হীড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্রিজ্ধালত্বারা ভম্ম করিবে) * 

বৃহ যকুদরিলৌহ। শ্রীহা বা যন্ৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রোগীর শরীর পাও- 

বর্ণ হইলে এবং জর, অরুচি ও পিপাসা বিস্বমান থাকিলে, এই ওঁধধ রোগীকে 



১৪৪ আয়ুর্ধরবেদ-শিক্ষা | 

পরাতে বা অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে, এই ওধধ সেবনে ল্লীহা ও যক্কৎ 

আশ্রিত দীর্ঘকালের জ্বর বিনষ্ট হয় । ষককৎরোগেই এই ওষধ বিশেষ কার্য্য- 

কারী। অন্থপান--আদার রস মধু বা পিপুজচুর্ণ ও মধু 

বৃহৎ যকদরিলৌহ | পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কট-.কী, বলালতা, 
আতইষ, আকনাদি, নিমছাল, হরীতকী, রফ্তচিতা, ক্ষেতপাপড়া ও মুখা, এই সকল 

ক্রব্য সমভাগে লইয়া সর্বব উষধের অর্ধিভাগ লৌহ মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দন করিবে। 

বট়ী৩ রতি। 

মহাম্বত্যুঞ্জয়রস | প্রীহা ও যন্ুৎ বৃ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং 

রোগীর জর, অগ্রিমান্দ্য ও অকুচি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে 

সেবন করাইবে । এই ওঁষধ সেবনে প্লীহাদ্ি সমাশ্রিত জ্বর বা দীর্ঘকাল জাত 

জীর্ণজ্র ন& হয় ও শ্লীহা নরম হয়। এই ওঁষধ প্লীহা বৃদ্ধির অবস্থায় বিশেষ 

কার্যকারী । অন্ুুপান-_মনস৷ সীজের পাতার রস, পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

মহামৃত্যুগ্জয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অত্র, মনঃশিলা, তুতে, তাশ্র, সৈন্ধবলবণ, কড়িভস্ম, 

সোমরাজী, বিট.লবণ, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতা, হিং, কট-কী, সাঞ্জিমাটী, যবক্ষার, কট ফল, 

রসাঞ্জন, জয়ন্তী ও সোহাগার থৈ, এই সকল ওষধ সযভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক জাদার রসে 

ও গল্পগুলঞ্চের রসে ষথাক্রমে একদিন ভাবনা] দিবে । বটী১ রতি। 

লোকনাথরস । শ্রীহা বা যরুৎ বৃদ্ধিপ্রা্ত হইলে এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য 

ও শরীরের পাগ্ুত1 ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ অত্যন্ত উপ- 

কারী। অন্ুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধুঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচুর্ণ ও 
পুরাতন গুড়, উদরাময় থাকিলে ভাজা জীরাচুর্ণ ও মধু। 

লোকনাখরস। পায়দ,গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা ,লৌহ ও তাত্র প্রত্যেকে ২ তোলা 
এবং কড়িভম্ম ৬ তোলা ; এই সমুদয় পানের রলে মর্দন করির] মুষাভ্যন্তরে রাখিয়া গজপুটে 

পাক করিবে | মাত্রা ২ রতি। 

বৃহৎ লোকনাথরস । গ্লীহা ব৷ যককৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জনিত 

জীর্ণজর; অগ্নিমান্দ্য ও পাওুত। প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটী বিদ্মান 

থাকিলে, এই তঁধধ যেবন করাইবে, গুল্সমরোগেও ইহা সেবনে উপকার 



প্লীহা, বকৃৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎস! । ১৪৫ 

পাওয়া যায়। অন্থপান-_পিপুলচুর্ণ ও মধু! কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকী- 
চূর্ণ ও পুরাতন ইচ্ষু গুড় । 

বৃহৎ লোকনাথ রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও অভ্র ১ তোলা একজ করিয়া 

স্বতকুমারীর রসে মর্দন করিবে, পরে তাত্র ২ তোলা লৌহ ২ তোল! ও কড়িভন্ম » তোলা 

উহাতে মিশ্রিত করিয়া কাকমাটীর রসে নর্দন পূর্ধবক পুটপাক করিবে । মাত্রা ২ রতি। 

বৃহৎ গুড়পিপ্পলী । শিশুদিগের গ্রীহা বা যরুৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রন্তর- 

খণ্ডবৎ কঠিন হইলে অথবা তৎসঙ্ষে উদরীরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ওঁষধ 

সেবন করাইবে। ন্ীহ! বা যরুতের সঙ্গে জীর্ণজ্বর, শোথ, কাপ ও অগ্নিমান্দ্য 
এই.সকল বিদ্যমান থাকিলেও, এই ওষধ প্রয়োগে উপকার হয় । শিশুদিপের 

প্লীহারদ্ধি রোগে এই ওঁধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্কুপান- পিপুলচুর্ণ ও মধু 
অথব। গোছুপ্ধ,বা শীতলজল । 

বুহৎগুড়পিগ্ললী। বিড়, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিং, বিট লবণ, সৈক্ধবলবণ, 

সৌবচ্চললবণ, সাম্ভীরলব্ণ, করকচলবণ যবক্ষার, সাজিমাটী, পোহাগার খৈ, সমুদ্রফেণ, 

চই, গজপিপুল, কুষ্ণজজীরা, তালজটাজম্ম, কুমড়ীর ডাটাভম্ম আপাঙ্গভম্ম, তেতুলখোসাভম্ম 

ও রক্তচিতা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন ই্ষুগুড় (দশ বৎসরের 
অধিককাল স্থিত ) এবং ইক্ষুগুড়ের সমান পিপুলচুর্ণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র মর্দন করিবে । 

মাজা « গ্তি। (তাল-জটা ও কুমড়ালতা৷ প্রভৃতি হীড়ীর মধ্যে রাখিয়! মুখ অবরুদ্ধ করত 

ভম্ম কত্িবে )। 

মাণকাদিগুড়িক] | শ্লীহা বা যকৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং 
শ্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্রীহৌদর বা যরুদ্দালুযুদরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
অর্থাৎ হস্ত পদ্াদিতে শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই 
ওঁষধ রোগীকে অবস্থান্বসারে পরাতে ও অপরাহ্ে সেবন 'করাইবে, এই উঁষধ 
বাতজ অর্শঃ নাশক, গ্রহণীনাশক অথচ কোষ্ঠতুদ্ধিকারক, অগ্থিবর্ধক, মৃত্র- 

কারক এবং শোথাদি নাশক । যকৃৎ বাঁ প্রীহা৷ বৃদ্ধি হইলে, এই গুঁধধ ব্যবহৃত 
হয়। অন্ুপান__উষ্ণ জল। 

মাণকাদিগুড়িকা | বৎসন্নীতীত পুরাতনমাণ, আপাওভল্ম, গুলঞ্চেরচুর্ণ বা পালো, বাসক- 

ছাল, শালপাণী, সৈজ্ধবলবণ, রক্তচিতামূল, শু'ঠ'ও তালজটাভন্ম ; ইঞ্ছাদের প্রত্যেকের চুর্ণ 
% তোলা এবং বিট.লবখ, সৌবর্চললবণ, ববক্ষার ও পিপুল। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ভোলা 

৯৯১ 



১৪৬ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা | 

ও গোমুত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমুত্র অগনিত পাক করিয়! গাঢ় হইয়া! আদিলে অন্যান্য চূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়৷ মুছ অগ্নিসস্তাপে আলোড়ন করিবে | শীতল হইলে মধু ২৪ তোল! মিশ্রিত 

করিবে | মাত্রা ।* চারি আনা হইতে ॥* অদ্ধ তোলা । 

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িক]। ্লীহা বা যরুৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে 

এবং প্লীহোদর ব৷ যরুদ্ালুযুদরের লক্ষণ অর্থাৎ রোগীর হস্ত, পদ ও উদরে শোথ 
এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে ও যকৎ বৃদ্ধিবশতঃ হৃদয়ে, পার্খদেশে, কুক্ষি- 

দেশে বেদনা, অরুচি ও দীর্ঘকালীন মৃছুজ্বর ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই 

ওষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি- 

কারক অগ্নিবদ্ধক এবং যরুৎ ও প্রীহাজন্য পাুঁরোগ নাশক | অন্পান--জল । 

বৃহৎ মাণকাদ্দিগুড়িকা | বৎসরাতীত পুরাতনম্বাণ' আপাঙ.মুলভস্ম, শালপাণী, রক্তচিতার 

মূল' সিজমূল, শু ঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটাভগম্ম,বিডক্জ, হবুষ; চৈ'বচ, বিটলণ, সৌব্চললবণ, 

ষবক্ষার, পিপুল, শরপুজ্বা, জীরা ও পালিধামাদার মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৪ তোলা; 

এবং গোমুত্র ২৪ দের একত্র পাক ক'রয়৷ ঘন হইয়া আদিলে চূল্ল। হইতে পাত্র অবতরণ 

পূর্বক উহাতে জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যযানী, কুড়, শটা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল ও 

রাখালশসারমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা! প্রক্ষেপদিয়! বথারীতি আলোড়ন করিবে, 
শীতল হইলে মধু ২৪ তোল! উহাতে প্রদান করিবে। মাত্র ।* আনা হইতে ॥* তোলা । 

চিত্রকাদিলৌহ । শ্রীহা বা যরুৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং 

্লীহোদর ও যকুন্দান্যুদরের লক্ষণ বিগ্ভমান থাকিলে অথবা ল্লীহা। বা যক্কৎ 

রোগে পাওু; অগ্রিমান্দ্য ও হস্তপদাদি স্থানে শোথ, অল্প জর ব৷ অর্শের লক্ষণ 
বিগ্যমান থাকিলে, এই ওঁষধ প্রাতে বা অপরাহ্থে সেবন করাইবে | ইহা যন্কৎ 
ও প্রীহারোগ জন্য পা ও শোথনাশক এবং অগ্নিবর্ধক। পাও, কামলা ও 
শোথের অবস্থায় ইহা! বিশেষ উপকারী । অন্থুপান_-জল। 

চিত্রকাদিলৌহ | রক্তচিতার মুল, শু ঠ, বাসকছাল, গুলঞ্ের চূর্ণ বা পালো, শালপাণী, 

তালজটা ভন্ম, আপাঙওক্ষার ও বৎসরাতীত পুরাস্তন মাণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা 

এবং লৌহ, অত্র, পিপুলচুর্ণ, ভাত, যবক্ষার,বিট.লবণ,সৈম্ধবলবণ, সৌবর্চললবণ, করকচলবণ 
ও সাম্তারলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও গোমুক্র ১৬ সের । প্রথমে গোষুত্র অগ্রিতে 

পাক করিয়া! অল্প অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে অত্যান্ত চূর্ণ প্রদান পূর্বক মৃদু অগ্নি-সন্তাগে গাক 
করিয়া ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধূ ১৬ তোলা প্রদান করিবে । বা্রা- 
%* ছুই আনা হইতে ।* চারি জানা পর্য্যন্ত । 



প্লীহা, যক্ৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎস!। ১৪৭ 

অভয়ালবণ | বকৃৎ বা শ্লীহ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা অন্ু- 

ভূত হইলে এবং সেই বেদন! অবস্থান্ুসারে হৃদয়, পার্খ ও কুক্ষিদেশ পর্য্যস্ত 
ব্যাপ্ত হইলে, এই ওঁষধ সেবন করাইবে, প্রীহা বা যক্ৎ বৃদ্ধি হইয়া কঠিন 
হইলে এবং তজ্জন্ত কোষ্ঠবদ্ধত। ও উভদরাগ্নান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, 

রোগীকে এই ওষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । ইহা! কোষ্ঠশুদ্ধি- 
কারক এবং অগ্রিবর্ধক ও প্লীহা যকতরোগে সমধিক উপকারী । বাসুপিত্তের 
প্রাধান্ত থাকিলে ইহা সমধিক প্রশস্ত। অনুপান- উঞ্তজজল। 

অভয়ালবণ। পালিধাহাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজ, আপাঙ, রক্তচিতামুল, বরুণছাল, 

গণিয়ারিছাল, বেতোশাক, গৌপ্চুর, বৃহতী, কণ্টকারা, শাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, 

ঘোধালতা ও পুনর্ণব1. এই সকল €ক্ষে্র মূল" পত্র ও শাখা অথাৎ সর্বাঙ্গ গ্রহ্ণপূর্ববক কুটটিত 
করিয়া একটি হাড়াতে রাখিবে, শনন্তর মুখ আচ্ছাদিত করিয়া তিলনাপ দ্বার] ভ্বাল দিবে, 
এ সমস্তত্রব্য ভন্মীভূত হইলে উহা! হইঠে /২ ছুই সের ভন্ গ্রহ্ণপুর্ববক ৬৪ সের জলে পাক 
করিয়া ১৬ সের অবশ থাকিতে ২১ বার হাকয়া লইবে, পরে এ ক্ষারজল এবং সৈম্ধবলবণ 
/২ সের, হ্রীতকীচুর্ণ/১ সের ও গোমুত্র ১৬ পের একন্ত্র পাক কন্সিবে এবং ঘনীভূত হইলে 
চুল্লী হইতে নামাইয়া $ধজীরা, শু ঠ, পিপুল» মরিচ, হিং, বমানী, কুড় ও শটী; ইহাদের 

প্রত্যেকের ঢুণ ৪ তোল প্রক্ষেপ দিখে। মাত্রা ।* আশা হইতে ॥* আনা বা ১ তোলা। 

শিশুর পক্ষে /* আনা হইতে %* আনা। 

পিপ্ললীবদ্ধমানা । শ্রীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর 

শ্লীহায় বেদনা, জ্বর, কাস ও হস্তপদাদিতে শোথ ইত্যাদি উপসর্থ অথবা 
্লীহোদর বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে প্রাতে সেবন 

করিতে দিবে ; একবার এই নিয়মে সেবন দ্বার! প্রীহা। সম্যক্ নিবৃত্ত না হইলে, 
পুনর্বার হ্রাস ও বৃদ্ধি ক্রমে ওষধ সেবন করাইবে ; এই ওষধ রক্ত ও বল- 
বর্ধক। অন্থপান- গোহুগ্ধ | 

পগ্সলীবদ্ধমান।। প্রস্ততবিধি ১০৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্যয । 

মহা মৃত্যুঞ্জয়লৌহ্। প্লীহা বা৷ যরকৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় জবর ও কাঁস 
প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ সেবন করাইবে। যকৃতের বেদনা, যরত্বৃদ্ধি- 
বশতঃ পাশ্ব শূল, শ্বাসকালে কষ্ট ও শিরোবেদন। প্রভৃতি এই ওঁষধ সেবনে বিন 



১৪৮ আয়ুবেবিদ-শিক্ষা । 

হয় এবং প্লীহা ও যকুৎ বশতঃ পাঁও্তা, অর্শ, হস্তপদাদিতে শোথ, উদ€রাধান 
ও মন্দাগ্রি ইত্যাদি উপদ্রব শীদ্বই হাঁস পায়, অগ্রমাংস, যকৃতের ক্ষীণতা, 
প্লীহোদর ও যকুদ্দালুযুদর প্রভৃতি রোগে এই খুঁষধ উপকারী। প্রাতে ও 

সন্ধ্যায় সেব্য । প্রীহ। এবং যকৎরোগের প্রবলাবস্থায় এই গুঁষধ অত্যন্ত উপ- 

কারী । অন্ুপান__তালজটা-ভস্ম-পরিক্রত জল । 

মহামৃত্যুপ্রয়লৌহ , পারদঃগন্ধক ও অভ্র ইহাদের প্রতেযকের ॥* তোলা, লৌহ ১ তোলা, 
তাত ২ তোল! এবং ববক্ষার, দাচঠিঞ্ণ'র নন্ধ বলবণ, বিটলবণ, কড়িভম্ম, শঙ্খভন্ম, রক্তচিতার 

মূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং, কট_কী, রোহিতকছা'ল, তেউড়ীমুল, ভেঁতুলখোসাভম্ম, রাখাল 

শশারমূল, শ্বেতআকড়মূল, আপাওভন্ম, তাঁলঞ্জটাভন্ম অশ্লবেতস হরিভ্রা,দারুহরিজ্রা, প্রিয় 

ইন্দ্রঘব, হন্নীতকী, বনযমানী, বমানী, তুতিয়া৷ শরপুশ্ব, রোহিতকছাল ও রসাঞ্জন ; ইহংদের 

প্রত্যেকের ॥* তোলা ; এই সমুদায় এক্চত্র করিয়া মর্দন পূর্বব€ আদার রসে ও পন্ুগুলঞ্চের 

রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা! দিবে, পর মপু ১৬ তোল! মিশ্রিত করিয়। মর্দন করিবে । 

বটী ৬ রতি। 

বারিশোষণ রস | ল্লীহা ব। যরুৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। কঠিন হইলে এবং 

কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্রিমান্দ্য, পাত্তা, মৃছজর, যকৃৎ বা! প্রীহায় বেদনা, উদ্রীরোগ, 
উদরাম্মান ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন করাইবে । 

যরকৎ বা প্লীহার প্রৰলাবস্থায় এ সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই উধধ প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার হয়; প্রাতে ও অপরাহ্ে সেব্য । ইহা অত্যন্ত বলবদ্ধক | 

অন্ুপান--মরিচচুর্ণ, পাও্ুরোগে ত্রিফলার জল । 

বারিশোষণরস। গন্ধক ২৪ তোলা, বঙ্গ ১২ তোলা, পারদ? ৬ তোলা, অভ্র ১৪ তোলা, 

লৌহ ৮ তোলা, তাত্র ৯ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ৭ তোলা হীরক (অভাবে পীত 

কড়িভম্ম ) ১৩ তোলা, ম্বর্ণমাক্ষিক ১৬ তোলা, হীরাকস ১৮ তোলা, তুতিয়! ৬ তোলা, 

হরিতাল ৪ তোলা, বনঃশল! ৩ তোলা, শিলাঞ্জতু ৫ তোলা? খুক্ত। ১ তোলা ও সোহাগার 

খৈ ২ তোলা; এই সমস্ত একজ্র মর্দন করিয়া জন্বীর ( গোড়ালেবু ) রসে ৭ বার ভাবনা 
দিবে, অনন্তর মুষামধে) পুণ করিয়া বৃতিকাদারা লেপনপূর্বব শুধ্ণ করিয়া একটা বালুকাপৃণ 

গান্তের অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে, তৎপরে অহোরাত্ত অগ্রিতে পাক করিবে; পরে এ ওবধ 

গ্রহণ করিয়া বকুলবীজের ককাথ, কণ্টকারীর ক্লাখ, বুহতীকাথ; পঞ্মগুলধ্কাথ, ভ্রিফলার কাথ, 

বৃদ্ধগারকুরস অভাবে ক্াথ? শ্বেত অপরাকিতা ও রোহিতমৎ্ভ্তপিত্তে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা 

দ্িবে। বট্টী২ রতি। 



প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ-চিকিতসা | ১৪৯ 

মহাঁদ্রোবক | প্রীহা অথবা যকৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং 

উদরীরোগ বৃদ্ধি পাইলে, এই ওষধ আহারের পরে রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । ইহা অগ্নিবর্ধক এবং গুল্স প্রভৃতি রোগ বিনাশক। 

মহাদ্রাবক। বাসক, রক্তচিতা, আপাঙ, তেঁতুলছাল, কুবড়ার ড টা, দিজুল, তালজটা, 

পুনর্ণৰ! ও ৰেত ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া হাড়ীর মধে। রাখিয়া! যুখ আচ্ছাদিত করতঃ 

অন্তধূমে ক্ষার প্রস্তত করিবে, পরে এ ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া বস্থথণ্ডে 

ছাকিয়া রৌব্রে শুদ্ধ করিবে, অনন্তর এ ক্ষার ১৬ তোলা এবং ষবক্ষার ১৬ তোলা, ফিট.কারী 
৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগার ধে ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, 

মুদ্রাশঙ্থ ১ তোলা” দারমুজ ২ তোলা ও সমুদ্রফেণ ১ তোল! ; এই সমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়! 

বকযপ্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্র! ৪1৫ ফে টা। 

শঙ্খদ্রোবক | যরুৎ বা পলীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং 

অগ্রিমান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরাত্ান প্রভৃতি উপদ্রব দুষ্ট হইলে, এই ওঁধধের 

১৭ | ১২ ফোটা ভোজনান্তে জলসহ সেবন করাইবে, এই ওঁষধ অত্যন্ত 

অগ্রিবদ্ধক | 

শখ্বপ্রাবক। শখচুর্ণ' ববঙ্ষার, সাচিক্ষার,সোহাগারখৈ'বিট.লবণ+সৈদ্ধবলবণ, সমুদ্রলবণ , 

সাারলবণ, পৌবর্ছল লবণ, ফিট কারী ও নিশাদল; এই সকল দ্রব্য পমভাগে লইয়া কাঢ- 

কুপীতে পূর্ণ করিয়া বাকুণী যন্ত্রে চুয়াইয়। লইবে। মাঞ্জা ১১২ কোটা। 

চিত্রকপিগ্পলী ঘ্ৃত। প্রীহা বা যরুৎরোগে বেদনা, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট 

প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে এবং রোগীর শরীরের কুশতা, কোষ্ঠবদ্ধত ও 

ল্লীহা বা যকত্বৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই দ্বত অপরাহ্ে সেবন করিতে 

দিবে। অন্ুপান- উষ্ণ গোছুগ্ধ। 

চিত্রকপিপ্পলী ঘ্বৃত। গব্যঘৃত ৪ সের বথানিয্মমে মুচ্ছাপাক করিবে । গোছা ১৬ সের। 

কক্তত্রব্য--পিপ্পলী ॥* অর্ধসের ও রক্তচিতা ॥* অধ্ধসের, জল ১৬ সের। বথা নিয়মে স্বৃত 

পাক করিবে। ম্বাত্রা।* আনা বা ॥* আনা। 

রোহিতকঘ্ধুত। ল্লীহা বা যক্কৎরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর 

বায়ু ও পিন্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং বধারীতি অশ্নিত্বদ্ধি হইলে, 'এই 
স্বত রোগীকে সেবন করাইবে, বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতারশতঃ শ্লীহা বা 
যর্ত্জন্য অল্প জর ও শ্বাস বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীরে পাতা দৃষ্ট হইলে 



১৫০ আয়ুেবদ-শিক্ষা! | 

এই দ্বত অপরাহ্ে সেবন করিতে দিবে । শ্লীহা ব৷ বরুত্বৃদ্ধির তরুণাবস্থায় 

জর? শ্বীস ও কাস প্রতৃতির প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই দ্বত সেবন নিবিদ্ধ, 
অন্ুপান-_উষ্খদুপ্ধ । 

রোহিতকঘবত | গব্যদৃত ৪ সের । বথা নিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে | ক্লাথ্যদ্রবা_-রোহি- 

তকছাল /৩৭ ছটাক, কুলশু ঠ /8 সের, জল ৫৭ পের, শেষ ১৪১ সের। কক্কত্রব্য-_পিপুল, 

পিপুলমুল, চৈ, চিতা ও শু ঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ও রোহিতকছাল ৪* তোল, 

জল ১৬ সের। বথানিয়মে ঘ্বতপাক করিবে । মাত্রা" |* চারি আনা বা ॥০ অদ্দ তোলা ! 

মহারোহিতকঘৃত | প্রীহা অথবা বরুৎরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু 

ও পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঘ্বৃত দেবন করাইবে। বায়ু ও পিত্তের 

রুক্ষতাবশতঃ শ্বাস অথব] প্রীহা ও যকৃৎ্ৎ জন্য অন্ন জ্বর, কাস, বমন, পাগ্ুতা, 

পার্বশূল, হচ্ছুল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি উপদ্রবও এই স্বত সেবনে বিনষ্ট হয়। 

অন্ুপান-_ _উঞ্জ ছুগ্ধ। 

মহারোহ্তকঘ্বৃত। গব্যঘ্বৃত ও সের. বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যজ্রব্য-_ 

রোহিতকছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কুলশুঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের । ছাগীপ্ধ ১৬ সের। ককত্ব্য-_শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, 
বহেড়া, হিং, বমানী, ধনে, বিট.লবণ, কৃষ্ণজীর1, সচললবণ, দাড়িষবীজ, দেবদারু, পুনর্ণবা, 

রাখালশশারমুল, ষবক্ষার, কুড়ঃ বিডঙ্গ, চিতামূল, হ্বুষ, চই ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের 

২ তোলা, জল ১৬ সের । বথানিয়নে বত পাক করিবে । মাত্রা ।* আন! বা ॥* তোলা | 

উরোগ্রহ-চিকিৎসা 

চব্যাদি চূর্ণ | উরোগ্রহ বর্ধিত হওয়ায় জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা 

প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই উষধ সেবন করিতে দিবে । প্রাতে ও 

বৈকালে সেব্য। অন্পান-_-জল 

চব্যাদিচুর্ণ। চৈ, অন্লনবেতস ( থৈকল ), ববক্ষার, হিং ও রক্তচিতামূল; এই সকল ওঁবধের 

চুণ সমভাগে মিআিত করিয়া লইবে। মাত্র! %* আনা হইতে ।* আনা 

পুত্রজীবকাদ্যযোগ ৷ উরোগ্রহরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বক্ষঃস্থলে 

বেদনা» জর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ওঁবধ প্রাতে ও 

সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । 



প্লীহা, যকৃণ ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা | ১৫১ 

পুত্রর্জীবকাগ্যযোগ | প্লিয়াপুতা, শ্জিনাছাল, হুড়ছড়ে ও বেড়েল1!; এই সকল ভ্রব্যের 

মধ্যে একটী বা! দুইটা দ্রব্যের রস একত্র করিয়া হিং (২1৩ রতি মাত্রায়) প্রক্ষেপ দিয় 

ঈষছৃষ্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে। 

ল্লীহ। ও যকৃৎরোগে" কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা। 

প্লীহশার্দল রস। প্লীহা, যকৎ ও অগ্রমাংস বর্ধিত হওয়ায় রোগীর 

কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । গুল্ম- 

রোগেও এই উষধ উপকারী । প্রীহা, যরুৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধিবশতঃ জ্বর হইলে 

অথবা বিষমজ্বরে প্রীহা কিন্বা যরুৎ বৃদ্ধি পাইলে এই ওষধ সেবন করান 

যায়; ওষধ সেবনে যাহাদের ২।৩ বার দাস্ত হইবে, তাহাদিগকে ২৩ দ্দিন 

অন্তর সেবন করান কর্তব্য ; কিন্তু কেবলমাত্র কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে প্রত্যহ 
সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-__পিপুলচর্ণ ও মধু। 

প্লীহাশার্দ,'লরস। পারদ, গন্ধক, শুঠ,পিপুল ও মরিচ ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১তোলা, 
তা ৫ তোলা এবং মন:শিলা, কডিভনম্ম, তুতে, হিং. লৌহ, জয়ন্তী, রেহিতকছাল, যবক্ষার, 
সোহাপার খৈ, সৈম্ধবলবণ,বিট_লবণ'রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের 

১ তোলা; এই সকল ভ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, পিপুল ও আদার রসে 

বথাক্রমে তিন তিনবার ভাবনা! দিবে । বটীংরতি। 

প্লীহান্তকরস | শ্রীহা বা ষরৎ বর্ধিত হওয়ায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা 

প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, যরুৎ বৃদ্ধি বশতঃ 

কাস, শ্বাসকষ্ট এবং প্রীহ! রদ্ধিহেতু শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধত। ইহাতে নষ্ট হয়, 
ধীহা বা বকৎরোগে পাতা ও অল্পজ্বরাবস্থায়, বিশেষতঃ তৎ্সঙ্গে কোষ্ঠ- 

বদ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ সেবনে রোগীর সমধিক উপকার 
দর্শে, রোগীর মলের তরলত। (দাস্ত) অন্থুসারে প্রত্যহ বা ২৩ দিন অন্তর 

সেবন করান আবশ্তক | অন্ুপান-_পিগ্পলী চুর্ণ ও মধু। . 

প্রীহাস্তকরস। তাত্্, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গল্ধক, গুগগুলু, 

শুঠ, পিপুল.মরিচ, রাম্না, শোধিত জয়পালবীজ, হরীতকী,আমলকীঃবহেড়া,কট কী,দস্তী মূল, 

ঘোষামুল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার ; এই সমূদয় দ্রবা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এরওতৈলে 

মর্দন করিবে । বটী১ রতি। 



১৫২ আয়ুর্ষ্ষেদ-শিক্ষা। 

প্লীহারিরস | শ্লীহা বা যরৃৎ বৃদ্দিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ্ লীহা 

স্বুলাকার ও কঠিন হইলে অথচ তাহাতে অল্প বেদনা থাকিলে অর্থাৎ কফজ 
শ্লীহায় রোগীকে এই ওষধের একবটা পরাতে সেবন করাইবে। বাতজ অর্শঃ 

এবং বাঁতজ প্লীহা ও যরুৎরোগে এই ওষধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে, গুল- 

রোগ? শুল, উদ্বাবর্ভ এবং শ্বীসকাসার্ভ রোগীকেও বিরেচনার্থ এই ওষধ 

রোগের প্রবলতান্ুসারে সেবন করান যায়। আমবাত রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য- 
অবস্থায় এই ৪ষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। রোগীর দাস্ত অধিক হইলে প্রত্যহ 

সেবন করান কর্তব্য নহে । অন্ুপান_আদাররস ও মধু। 

শ্লীহারিরস। পারদ, গরদ্ধক+ সোহাগার খৈ, বিষ, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমল! 
 বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ; শোধিত জয়পালবীঞ্জ ৫ তোলা, এই সমুদয় একত্র 

করিয়া পলাশের ছালের রসে মর্দনপূর্ববক ছায়ায় শুক করিবে। বটী ১রতি। 

লৌহ্মৃত্যুপ্তয়রম | প্লীহ! বা যন্কৎ বৃদ্ধি বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে 

রোগীকে এই ওধধ প্রাতে সেবন করাইবে। প্রীহোদর ও যকুদ্ান্যুদরে শোথ 
প্রকাশ পাইলে অথবা গ্রীহা ও যরুতে বিদ্রধি (স্ফোটক ) জন্মিলে, সেই 
অবস্থায় এই ওঁষধ প্রযোজ্য । অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও এই ওষধ সেবন 

করান যাইতে পারে । অন্ুপান__পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদাররস ও মধু । 

লৌহমৃত্যু্য়রস। পারদ, গন্ধক, লৌহু,অন্র, মনঃশিলা, তাত্র, কুচিল্গা, কড়িভম্ম, তুতে, 
শঙ্খভন্ম, বসান, জায়ফল, কট কী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শোখিত জয়পালবীজ, ু"ঠ, পিপুল? 

ম্লিচ, হিং ও সৈজ্ধবলবণ, এই সকল ভ্্বা সমভাগে চুণ করিয়া হুড়ছড়ের রসে মর্দন করিয়া 

যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দবে ;? অনন্তর হড়ছড়ের রসে মর্দন করিয়! ২ রতি বট়ী করিবে। 

যকৃৎপ্লীহারীলৌহ। যরুৎ বা শ্রীহা বর্ধিত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধত1 

প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ প্রাতে রোগীকে দেবন করাইবে। শ্রীহা! বা যরুৎ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয় দীর্ঘকাল পর্য্স্ত পাুভা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং উদর 

রোৌগে (গ্লীহোদর বা! যক্ৃদ্ধানুযুরে ) হস্ত পদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, 

কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় এই ওষধ সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠবলান্ুসারে 
প্রত্যহ বা ২১ দিন অন্তর সেবন করান যাইতে পারে। অন্থুপান--জল বা 

আদার বূস। 



প্লীহ1, যকৃৎ ও উরোগ্রন-চিকিতসা | ১৫৩ 

যকৃৎ প্লীহারিলৌহ | হিগগুলোখ পারদ,পন্ধক, লৌহু ও অত্র, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা,. 
তাজ, মনঃশিলা ও হরিজ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, জরগালবীজ, সোহাগার খৈ ও 

শিলাজতু ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোল! এই সমস্ত উবধ একত্র মর্দন পূর্বক দস্তীমূল, 

তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাখে এবং শু ঠ, পিপুল ও মরিচের 

মিলিত ক্কাথে আদা ও ভীমরাজ রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে | বটীংরতি। 

প্লীহা ও যরুৎরোগে পাণু-চিকিৎসা । 

নবায়সলৌহ | যকুৎ বা! প্রীহারোগে রোগীর শরীর পাওুবর্ণ এবং 

তজ্জন্য কামলা লক্ষিত হইলে, এই ঁধধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকুৎ 
ও শ্রীহারোগে পিত্তের প্রবল অবস্থায় শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, এই গুঁবধ 
সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অন্থপান-_ত্বত ও মধু। 

নবায়সলৌহ | শুঠ, পিপুল, যরিচ, হরীভক, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ ও রক্ত- 
চিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোল! এবং লৌহ ৯ তোলা, মিশ্রিত করিবে , মাত্রা-_ 
এক রতি হইতে ছয় রতি । 

দার্বব্যাদি লৌহ ৷ যকৎ ও গ্রীহারোগে পিস্তের প্রবলতা বশতঃ পাও 

রোগ হইলে, এই ওঁধধ সেবন্বু করিতে দ্বিবে। শ্লীহা ও যরুৎরোগের 
আতিশব্য বশতঃ অথবা ল্লীহা ও যরুৎ ক্ষীণ হইলে, পিভাধিক্য অবস্থায় এই 

ওষধ সেবনে উপকার হয়। অন্ুপান_ত্বত ও মধু। 

দার্বধ্যাদিলৌহ | দারুহরিক্রা, হরীতকী, আমলা, বেড়া, শু ঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ; 
এই সকলের চুণণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত সর্ব সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে । 
মাত্রা এক রতি হইতে ৫ রতি । 

পুনর্ণবাঁদিমণ্ুর | প্লীহা বা যরুৎরোগে রোগীর শরীর পাও্বর্ণ 

হইলে এবং তজ্জনিত কামলা ও হত্তপদাদি স্থানে শোখ লক্ষিত হইলে, 
এই গুঁধধ সেবন করাইবে। অন্ুপান--জল, শোথ বিদ্যমান থাকিবে 

পুনর্ণবার রস ও মধু। 

| পুনর্ণবাদিমণ্ডর | মণ্ডর ৪* তোলা এবং গোমুত্র « সের, গ্লু অগ্লিতে পাক করিবে, 
জ।সন্পপাকে পাত্র অবতরণ পূর্বক উহাতে পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ। 

ও 



১৫৪ আই্ুবৈধদ-শিক্ষা। 

দেবার, রক্তিতা, কুড়; হরীতকী, আমলকী, বকেড়া, হয্নিক্রা, দারুহরিস্্া, দক্তীমুল, চৈ, 

ইন্দ্রধব, কট-কী, পিপুলমুল ও মুখা, ইহাের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেগ দিবে এবং 

উপযুজরপে আলোডন করিয়া পাত্র নাযাইবে | মাআ্11* আনা বা 1* অদ্ধ তোল! । 

পঞ্চাম্বতলৌহমণ্ডর | প্লীহা বা যক্কৎ সত্বে পাও্ুরোগ উৎপন্ন হইলে 
এবং তজ্জনিত শোথ সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্লীহা ও যর বৃদ্ধি) 

পাও বা কামলা ও শোথ একত্র প্রকাশ পাইলে; এই ওধধ সেবন করাইবে। 
এই ওঁধধ সেবনে শোথ এবং পাও অথব। কামল| ও জীর্ণ জ্বর এবং পাওুরোগ- 
জন্য বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়। অনুপান-_কোকিলাক্ষপাতার রস-ও মধু । 

পঞ্চামুতলৌহমও্র । মণ্ুর ২৫ তোলা, গোমুত্র ১,*একশত তোল! ও পুনর্ণবার ক্কাপ ২** 

দুইশত তোলা, একটী ঘুগ্ময় পাত্রে মুছ অগ্রিতে পাক করিবে; পাকাবসানে উহা গাঢ় 

হইলে পা অবতরণ করিয়া লৌহ, তাত্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শু ঠ, শিপুল, যরিচ, হরীতকী, 

আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চিরতা, দেবদারু, হরিজ্রা, দারুহরিত্রা, কুড়ঃ 

যমানী, জীরা,, কৃষ্জীরা, শটা, ধনে ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, প্রক্ষেপ দিয় 

আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ তোল! মিলিত করিবে। মাত ছুই 

হইতে ॥* আনা পর্যযস্ত। 

লীহা ও যকৎরোগে শোখ-চিকিৎস]। 

পুনর্ণবাষটককাথ | ্লীহা বা যন্ৃৎ ৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা বকদ্ান্যু- 

দূর উপস্থিত হইলে অথবা জীর্ণজ্বরে রোগীর হত্তপদাদি স্থানে শোথ তৃষ্ট হইলে, 
রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে ; পাণ্ডুরোগে শোথ, পার্খশুল ও শ্বাস 
প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে? এই কাথ সেবন করান যাইতে পারে। 

পুনর্ণধা্টকরাথ । পুনর্ণবা, নিষছাল, পটোলপত, শুঠ, কট কী, গুলঞ্চ, দেবদার ও 
হরীতকী; এই সকল ভ্্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল! । পাকশেষ ৮ তোলা । 

পথ্যান্দিকাথ | শ্লীহা বা যক্কৎ বৃদ্ধিবশতঃ ল্লীহোদর বা যকদ্দাল্যুদর 

রোগ হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর হস্ত, মুখ, উদর ও পদশ্বয়ে শোঁথ প্রকাশ 
পাইলে, অথবা জীর্ণজরে কাস ও শোধ প্রত্ৃতি উপত্রব বিস্তমান থাকিলে, এই 
ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 



ল্লীহা, ষরুৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎুস।। ' ১৫৫ 

পথ্যাদি কাথ। হম়্ীতকী, কাচ। হরিজ্রাঃ বামনহাটা, গুলঞ্চ, রক্তচিতা, দারুহক্সিত্রা,পুনর্ণবা, 

দেব্দার, ও শুঠ) এই নয়টা ভ্রব্য সমভাগেযিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব 

৮ তোল । 

ক্র্যষণাদ্যলৌক্ব | শ্লীহা ও যরৎরোগে রোগীর হস্তপদাদিস্বানে 

শোথ হইলে এবং রোগীর উদ্রময় অথবা রক্তের হীনতা বিদ্যমান 
থাকিলে, এই ওধধ সেবন করাইবে। এই ওঁবধ মৃত্রকারক। অন্ুপান-- 
ত্রিফলার জল । 

ক্রযবণাগ্ভলৌহ | শু"ঠ, পিপুল, মণ্রচ* ও যবক্ষার; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়! সর্ব্ব- 

সমান লৌহ মিশ্রিত করিখে। মাত্রা ২ রতি। 

মাণষণ্ড | প্লীহা বা যকুতরোগে রোগীর সর্ধবাঙ্গে শোথ হইলে, 

রোগীকে পথ্যরূপে এই ওধধ সেবন করাইবে ; এই গবধ প্লীহা বা যকৎরোগে 

শোথ ও উদরাময় একত্র হইলে, সেই অবস্থায় ইহা সেবনে ফল পাওয়া যায়, 

তৎব্যতীত বিবিধ শোথ ও উদরীরোগে পথ্যরূপে এই ওষধ ব্যবহৃত হয়। এই 

ওধধ সেবনকালে অন্য পথ্য প্রদান নিষিদ্ধ। 

মাণমণ্ড। পুরাতন ( বৎসরাতীত ) মাণের চূর্ণ ১ ভাগ আতগপতঙ্লের গুড়া ২ ভাগ 
একজ্র করিয়া ছুগ্ধ সহ পাক কনিবে, পাককালে হুপ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া! লইবে, জল 

নিঃশেষিত হইয়া পায়সবৎ পাক হইলে, উহ! প্রস্তত হইয়াছে জানিবে। 

্লীহা ও যকৃৎরোগে বমন-চিকিৎসা । 

রভ্তপিত্বাস্তকরস | গ্লীহা বা যক্কতের বৃদ্ধি হেতু বোগীর জর, মুখ ও 

নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ এবং যক্কৎ ও ল্লীহারোগে পাও বা কামলার 

উৎপত্তি বশতঃ বমন হইলে, এই উধধ রোগীকে অপরাহ্ছে ও মধ্যান্থে কচি 

দুর্বাঘাসের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 

রক্তপিত্তাস্তকরস। অন্র, যুগুলৌহ, তীক্ষলৌহ, দ্বর্ণমাক্ষিক, হরিভাল ও গন্ধক সমভাগে 
লইয়া ষর্দন করিবে, অনন্তর যষ্রিষধূ। কিসূমিস্ ও গুড়,চীর রসে বা কাথে বথাক্রমে একদিন 

ভাবন1 দ্িবে। বী৩রতি। 
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শতমূলাদ্যলৌহ | ল্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর বমন এবং মুখ ও 

নাসিক। হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা ল্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ পাু 

বা কামলারোগে রোগীর এরূপ বমন হইলে, এই ওঁষধ মধ্যাহ্ছে ও সন্ধ্যায় 

সেবন করিতে দ্রিবে। অনুপান-_কচি দুর্বার রস ও মধু। 

শতমূলাগ্যগৌহ। শতমুলী, ইক্ষচিনি, ধনে? নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শু'ঠ. পিপুল, মরিচ, 

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ল, মুখা, রক্তচিতা ও কঞ্চতিলের শাদ, এই সকল ভ্রব্য 
সমভাপ ও সর্ব সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে । মাত্রা ৩ রতি । 

ধাত্রীলৌহ | প্লীহা বা যরুতের বৃদ্ধিবশতঃ রোগীর বমন হইলে 

অথবা অন্নপিত্তরোগ উৎপন্ন হওয়ায় বমন হইলে, রোগীকে এই ওষধ দিবসে 
২।ওবার সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-__পটোৌলপত্রের রস ও মধু। 

ধাত্রীলৌহ। আমলকী চুণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা! ও যষ্টিমধু ১৬তোলা ; এই সমস্ত 
টু একত্র মিশ্রিত করিয়া আমলার কাথে ৭ দিনে ৭ বার ভাবনা দিবে । বটী ৬ রতি। 

প্লীহা ও যরৃৎরোগে -বেদনা-চিকিৎস!। 

তিলাদ্য লেপ । যকুৎ বৃদ্ধি বশতঃ উহাতে বেদন। এবং পার্বশূল, 

সচ্ছল ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, যক্কৃতের উপর পুরু করিয়া এই প্রলেপ 

লাগাইয়া দিবে। 

তিলাগ্য প্রলেপ । তিল, [তিপি, এরগুবাঞজ, শ্বেতচন্দন ও সর্প সমভাগে পেষণ করিয়া! 

ষকতের উপরিস্থিত চর্খে লাগাইবে । 

হিঙ্গ।াদ্য লেপ | প্লীহা কঠিন হইলে ও তাহাতে বেদনা বোধ হইলে 

এই প্রলেপ ল্লীহার স্থানে সুরার ( মদের ) সহিত মিশ্রিত করিয়। লাগাইবে। 

হিঙ্গছালেপ। হিং।* জানা, নিশাদল।* আনা, গুগগুলু ॥* আনা, চুণ ॥* আন 
ও বংশপত্র হরিভাল ১ তোলা, মদের সহিত মর্দন করিয়! লইবে। 

শুলহরণযোগ | যরুৎ ও শ্রীহা স্থানে বেদনা অনুভূত হইলে এবং 
তজ্জন্য অগ্নিমান্থ্য, জর ও পার্খবশূল প্রভৃতি বিদ্ধমান থাকিলে, এই ওষধ 
রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করাইবে । বিবিধ শূলরোগে এই ওঁষধ সেবনে 
উপকার হয়। 



পাণ্ড, কামল! ও হলীমক-চিকিৎসা। '১৫৭ 

শুলহরণযোগ | হরীতকী, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, কুচিলা, হিং, সৈন্ধবলবখ ও শোধিত- 
গ্ধক ? এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি। ৃ 

শঙ্খাদিচুর্ণ । বকৎ বা প্লীহার অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইলে এই 
ওষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যার সেবন করাইবে এবং শ্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি- 
বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ওউঁষধ 
রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে । অন্ুপান-__উষ্ণজল। 

শঙ্খাদিচুণ। শঙ্খভন্ম, বিট.লবণ, সৈজ্ধবলবণ, সাম্তারলবণ, সৌবর্চললবণ, করকচলবণ, 
সোছাগার থে" জায়ফল, শুল্ফা, যযানী, হিং, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা /* আনা। 

প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ রোগে-পথ্য ৷ 

ল্লীহ! ও যরুৎরোগে জ্বর ও কাস বৃদ্ধি হইলে অরের বিধানানুসারে পথ্য 
প্রদান করিবে। পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি তও্ুলের অন্ন এবং পুরাতন 
কুল কলায়, মুগডাইল ও শালিঞ্চ শাক, পল্ত। শাক, করল।, শজিনা খাড়া, 
কচিপেপে ও ডমুর প্রভৃতি লুদ্রব্য ও তিক্ঞরস প্রধান খাদ্য রোগীর ইচ্ছানুযায়ী 
প্রদান করিবে ; শ্রীহা য্কতের বেদন! ও অর প্রভৃতি উপদ্রব হাস হইলে, অল্প 
মাত্রায় ছাগীছুগ্ধ, গোহুগ্ধ, ঘোল, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীর মাংসের যুষ ও রন্থুন 
প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে ; উরোগ্রহ রোগে শ্রীহা ও যরুতের 
পথ্যান্থুযায়ী লঘু পথ্য প্রদান করিবে । প্লীহা রোগে শোথ বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ 
প্লীহোদরে বা যকদ্ধান্যুদরে উদরীরোগের পথ্য প্রদান করিবে। 

পা, কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা | 
পাগুরোগের লক্ষণ । 

বাতিক পাুরোগের লক্ষণ । বায়ুপ্রবল পাুরোগে রোগীর চর্ম, 
যুত্র ও চক্ষু প্রভৃতির রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ধীতা দৃষ্ট হইয়! থাকে এবং কম্প, 
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শরারে বেদনা, আনাহ, ভ্রম ও শ্লাদি উৎপন্ন হয়। বাতিক পাঙ্ুরোগেও 

' কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণের সহিত পাওুতার আধিক্য বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ রোগীর 

শরীর পাওুযুক্ত কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয়। 

পৈত্তিকপাণ্ুরোগের লক্ষণ । পৈভিক পাওুরোগে চর্ম, নখ, মল 
ওৃত্রে পীতাতা লক্ষিত হয় এবং দাহ, পিপাসা, জর, দাস্ত ও শরীরে অত্যন্ত 

পীতাভা দৃষ্ট হয় । পু 

শৈক্সিকপাণ্ডুরোগের লক্ষণ । শ্বৈম্মিক পা্ুরোগে রোগীর নাসিকা 

হইতে শ্ল্নেম্সার নিঃসরণ, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতিগুরুতা, ত্বক, মল, 
মৃত্র ও মুখে শুক্লাভা দৃষ্ট হয় ; অর্থাৎ চর্্মাদিতে পাগুতা সমন্গিত শুর্ুবর্ণতা 

লক্ষিত হয়। 

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিকও শ্লেম্মিক 
পাও্রোগের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে অর্থাৎ তিন্ন ভিন্ন লক্ষণ এক অবস্থায় 
দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সান্লিপাতিক পাণুরোগ কহে । 

মুত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ুরোগের লক্ষণ। তন্দ্রা, আলস্ত, কাস, 
শ্বীস, শূল ও সর্বদা অরুচি এবং উদরে ক্রিমি সঞ্চয়, গণ্ড, ভ্রু, পদ, নাতি ও 

শিশ্রদেশে শোথ এবং রক্ত ও কফসংযুক্ত মল নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ মৃত্তিক! 

তক্ষণ জনিত পাওুরোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ক্রিমিকোষ্ঠের লক্ষণ। পাতুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, 

চক্ষু, গণ্ড দেশ, পদ, নাভি ও লিঙ্গে শোথখ জন্মে এবং রোগীর আম ও রক্ত- 

সংযুক্ত মল নির্গত হয়। 

কামলাযোগের লক্ষণ । গাঙুবোগাক্জান্ব ব্যক্তি ধিক পরিমাণে 

পিত্তবর্ধক দ্রব্য সেবন করিলে প্রকুপিত পিত্ত, রক্ত এবং মাংসকে দূষিত করিয়া 

কাঁমলারোগ উৎপাদন করে, কামলারোগীর চক্ষু চর্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত 
হরিজ্রাবর্ণ দৃষ্ট কয়, মল ও মুত্র পীত বাব্রক্তবর্প হইয়া থাকে, শরীরের বর্ণ 
তেকের স্তায় দৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তির হাস দাহ, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, 
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ুর্বালতা, দেহের অবসন্নতা ও অরুচি জন্মে । কামলারোগে পিত্ত কুপিত হইয়া 
কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করে, কখনও বা রক্তাি ধাতু সমূহকে আশ্রয় করে। 

কৃস্তকামলারোগের লক্ষণ | কামলারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে 
এবং সপ্তধাতু অত্যন্ত রুক্ষগুণ বিশিষ্ট হইলে, উহাকে কুন্তকামলা কহে ; ইহ! 
অতি কষ্টসাধ্য । 

হলীমকরোগেরলক্ষণ। বায়ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ পাণুরোগীর 

শরীর হরিত, কুষণ বা পীতবর্ণ হইলে এবং বল ও উৎসাহের ক্লাস, তল্ত্ৰা, 

অগ্রিমান্দ্য, মৃছ্জ্বর, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা এবং অরুচি 
ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, পাও্রোগ হলীমক নামে অভিহিত হয় । 
হলীমকরোগে বাঘু ও পিত্তের প্রকোপ দুষ্ট হয় । 

পাও্ুরোগাদির অপাধ্য লক্ষণ । পাঙুরোগে জর, অরুচি; বমনেচ্ছা, 
বমি, পিপাসা ও ক্লান্তি লক্ষিত এবং রোগীর দেহের ক্ষীণতা ও ইন্ত্রিয়ের 
শক্তিহীনতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । ত্রিদোষ জনিত পাওু- 
রোগও অসাধ্য । পাঞুরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ও উদরীরোগে পরিণত 

হইলে অসাধ্য হয়। অল্পকাল জাত পাওুরোগেও যগ্ঘপি রোগীর অঙ্গ-বিশেষে 
শো দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্ত পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহা হইলে উহা 
অসাধ্য হইয়া! থাকে । 

পাওুরোগীর কফসংযুক্ত ও বদ্ধমল অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ নির্গত 
হইলে, সেই পাগুরোগ অসাধ্য জানিবে। যে পাওুরোগী অত্যন্ত ক্লান্ত এবং 
বন, মৃচ্ছণ ও পিপাসার অভিভূত হয় ও ঘর্ম্ে যাহার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হয়, সেই 
রোগীর পাতুরোগ অসাধ্য । ষে পাুরোগীর দন্ত, নথ ও চক্ষু পাওবর্ণ দৃ্ট 
হয় এবং রোগী সমস্ত বস্ত পাওুবর্ণ দর্শন করে, সেই পাওুরোগ অসাধ্য। 

ষে পাও্রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ এবং শরীরের . মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় 
অথবা হস্ত পদা্দির ক্ষীণতা ও শরীরের মধ্যদেশে শোথ দ্ৃষ্ট হয়, সেই 
রোগী অসাধ্য। যে পাওুরোগীর গুহদেশ, মুখ, শিল্প ও অওকোষে শোথ 
জন্মে এবং গ্লানি? জ্ঞানলোপ, অতিসার ও জর দৃষ্ট হয়ঃ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিবে অর্থাৎ তাঁহার রোগ অপাধ্য । 
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কুম্তকামলারোগে রোগীর যগ্চপি বমন, অরুচি, বমনবেগ, জর, ক্লান্তি, 
শ্বাস কাস এবং মলভেদ অর্থাৎ উদ্রাময় লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার 

জীবন-রক্ষা' হয় না। কামলারোগীর দাহ, অরুচি, পিপাসা, উদরে বন্ধনবৎ 

পীড়া, তন্দ্রা, মেহ এবং অগ্রিমান্দ্য হইলে, সেই কামল! রোগীকে পরিত্যাগ 

করিবে। যে কামলা রোগীর মল ও মৃত্র কৃষ্ণ, পীত বা বক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং 
চক্ষু, মুখ ও বমন বক্তবর্ণ এবং সর্ধবান্গে অত্যন্ত শোথ ও মেহ লক্ষিত হয়, 

তাহার কামলা রোগ অসাধ্য | 

পা, কামলা! ও হলীমকরোগ-চিকিৎসা-বিধি । 

পাঙ্রোগে স্বতাবতঃ পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হয়, পাওুরোগ বিবিধ 
কারণে ও গ্লীহা, বরকত, ক্রিমি, পিত্জকাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষা প্রভৃতি 
বহুবিধরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সর্বশরীর, হস্তঃ মুখ, চক্ষু ও নখে 
ইহার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইলে বাহ্িক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বর্ণ 
দ্বারা পাওুরোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে । অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে এইব্ূপ 

পীতাতার কারণ কি তাহা অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্তক ৷ পাচকাগ্িস্থিত 
পিস্তরসের সাহায্যে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া তাহা হইতে একপ্রকার রসের উৎ- 

পত্তি হয়, সেই রস সমান বায়ু কর্তৃক হৃদয়ে নীত হইয়া রসবহা৷ ধমনী দ্বারা 
যকৃতে আগমন পূর্বক যকৃতস্থিত রঞ্জকপিত্তের সাহায্যে রক্তরূপে পরিণত 

হয়; শ্রীহা ও যরুৎ রক্তের আধার, স্ৃতব্বাং গ্লীহা ও যকৃতস্থিত রক্ত অন্যাস্ত 
স্থানস্থিত রক্তের পোষণ করে অর্থাৎ রক্তবাহিনী শিরাসমূহ দ্বার! রক্ত সর্ব 

শরীরে সধারিত হয়, তজ্জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে পিত্তের দৃষ্টি সহজেই 
উপলব্ধি হয়, পিভ্তবর্ধক অর্থাৎ পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্যসমূহ সেবন ছারা 
অথবা যরুৎ, প্রীহা। প্রভৃতি রোগ দ্বারা পিত্ত অত্যন্ত দূষিত হওয়ায় পিত্তের 
নিঃসরণ ক্রিয়ার অভাব বশতঃ শরীর পীতবর্ণ হয়, এই জন্যই যক্কৎ শ্লীহা 
প্রভৃতি রোগ হইতে পাও ও কামলার উৎপত্তি হয়। প্লীহা ও যকৎ রক্তের 

আধার এবং বঞ্তকপিত প্লীহা ও যরৃতে অবস্থান করে, এমতাবস্থায় শ্লীহ। 

ও যরুৎ বৃদ্ধি হইলে রক্তের ক্রিয়ার হানি হয় এবং পিত্বের ক্রিয়ার 

ভাব হইয়। থাকে। স্কুলকথা রঞ্জকপিত্ত কর্তৃক রক্তের ক্রিয়া ও 
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রক্তের সঞ্চার হইয়! থাকে এবং পিত্তের ছুষ্টি বশতঃ রক্তের বিকৃতি জন্মে! 
পা্ুরৌগের উৎপতির ইহাই কারণ। এই পাও্রোগ হইতেই কামলারোগ 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু দৃবিত পিস্ত অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া রক্ত ও মাংসকে দুষিত 
করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। পাও্রোগের আধিক্যই কামলারোগ 
বুঝিতে হইবে ; যেরূপ কাঁসরোগ হৃইতে যক্্সারোগের উৎপত্তি হয় এবং উভয় 

রোগের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, পাও ও কামলারোগের মধ্যেও তাদুশ প্রভেদ 

আছে, কামলারোগ দীর্ঘকালস্থারী হইয়া সমস্ত ধাতুকে ( রক্ত, মাংস ও মেদ 
প্রভৃতিকে ) আশ্রয় করিলে কুম্তকামলারোগে পরিণত হয় অর্থাৎ কুভ্ত- 
কামলা, কামলারোগের অত্যন্ত প্রবল অবস্থা বুঝিতে হইবে । হলীমকরোগও 

পা্ঁরোগের ভেদমান্র । 

পাগুরোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ কোন্ রোগ হইতে উহার উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্যরাখা কর্তব্য । যেস্থানে পাও বা কামলারোগের 

উৎপাদক রোগ নিরুপিত হয় না অর্থাৎ অন্ঠান্ত রোগ সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 

দেখিতে পাওয়! যায় না, কেবল বাতাদি দোষের প্রকোপ বশতঃ শরীরের 
পাওুতা দৃষ্ট হয়, সেই সকল অবস্থায় বাতাদি দৌষসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য। স্বয়ং প্রকুপিত বাতাদি দোষজনিত পাও বা অন্য রোগের পূর্বরূপ 

বা রূপতেদে সমুৎ্পন্ন পাগুরোগ দৃষ্ট হইলে, উহার চিকিৎসার্থ ওষধ সমূহ 
বিবেচনা! পূর্ব্বক নির্বাচন করিবে অর্থাৎ অনেক স্থানে মুলরোগের ওষধ 

প্রদান করিলেও পাওুতা নষ্ট হয়, যথা__ক্রিমিজন্ত পাওুরোগে বিড়ঙ্গাদিলৌহ, 
পারিতদ্রীবলেহ ( হবিদ্রাখণ্ড ), প্লীহা বা যরুত্জন্য পাঁওুরোগে চিত্রকাদিলৌহ, 
মহামৃত্যুপ্নয়লৌহ ও লোকনাথরস প্রভৃতি, রক্তপিত্তজন্য পাঙ্ুরোগে শত- 
মূল্যাদি লৌহ ও খণ্ডকাগ্ঠলৌহ এবং কাসজনিত পাওুরোগে লক্ষমীবিলাস ও 
বসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি ওষধ বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত অন্ুপানে সেবন 

করাইবে, এইরূপ অন্তান্ত রোগেও পাওুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তততৎ মুখ্য- 

রোগ এবং পাঙুনাশক ওঁধধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু সেই সমস্ত রোগের 

উপদ্রব স্বরূপ পাও্ডুরোগ অথবা কামলারোগ বিবিধ উপদ্রব সহ প্রকাশিত 

হইলে এ সমস্ত মূলরোগ নাশক ওধধ প্রয়োগ করিলেই পাঁও ও কামলা 
বিনষ্ট হয় না; সুতরাং পাও রোগাধিকারোক্ত ওধধ প্রয়োগ করাও কর্তব্য । 

পাও ও কামলারোগের আতিশয্যে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে; চিকিৎ- 

সকের উপদ্রব সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখী কর্তব্য। পাও ও কামলারোগের 
৯ 



১৬২ আয়ুর্বিদ-শিক্ষ। । 

প্রতেদ থাঁকিলেও প্রায়শঃ ভিন্ন ওষধের প্রয়োজন হয় না, একই ওষধে 
উতভব্বরোগ নষ্ট হয়। পাও ও কামলারোগে উদরে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, 
অগ্নিমান্দ্য, জর, উদরাময়, বমন, পিপাসা, গাত্রকণ্, অরুচি, বিমর্ষতা ও 
ক্কুধার লোপ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয, এবং পাও ও কামলারোগে কতকগুলি 

অসাধ্য লক্ষণও ক্রমান্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ সমস্ত লক্ষণ সমুহেরও 
যথাসাধ্য প্রতীকার কর] কর্তব্য, যেহেতু অসাধ্য লক্ষণান্বিত রোগীকে 

শারীরিক বল ও অগ্নিবল প্রভাবে অনেকম্থানে আরোগ্য হইতে দেখ 

গিয়াছে । 

পাণুরোগে-ক্রিমিসঞ্চয় । পাওুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে 

এবং আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, রোগীকে সাবধানে চিকিৎসা 
করিবে । যাহাতে উদরাময় অর্থাৎ আমরক্তের নিবৃত্তি হয়, অথচ ক্রিমিসকল 

বিনষ্ট হইয়া নির্গত হয়, তাদৃশ পাঞুনাশক ওষধঘ সেবন করান কর্তব্য; 
যাহাতে দাস্ত হইয়া ক্রিমি নির্গত হয়, তাদৃশ ওষধ কখনও প্রয়োগ করিবে 

না। ক্রিমিনাশার্থ বিড়ক্বাদিলৌহ, ক্রিমিকালাস্তকরস, ক্রিমিরোগারিরস এবং 

ক্রিমিভদ্রবটিক৷ প্রভৃতি ওষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়| রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় আমরক্ত নিবারণার্থ কণাদ্যলৌহ ও 
পীযুষবল্লীরস প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে । রোগীর শোথের প্রবলতা 

লক্ষিত হইলে, তন্নিবারণার্থ রোগীকে, কট,কাদ্যলৌহ, ক্র্যণাদ্যলৌহ, 
ব্বিকটদিলৌহ বা শোথকালানল রস প্রতৃতি সেবন করিতে দিবে এবং 
রোগীকে অতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, ন্িপ্ধ বা ঠাণ্ডা দ্রব্য কদাচ প্রদান 

করিবে না। 

পাণ্ড ও কামলারোগে-বমন | পাঙ্রোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ 

প্রবল বমন বেগ দৃষ্ট হয়ঃ আহার্ধ্য দ্রব্য ভোজনাস্তেই বমনের সঙ্গে উঠিয়। 
যায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে তরল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, যেহেতু 

উহ! ভোজনান্তে উথিত হয়; স্থতরাং লঘূপাক দ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে, 
এবং সপ্তামুতলৌহ ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ওষধ রোগের বলাবল বিবেচনা 

করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। 



পাণ্ড, কামল। ও হলীমক-চিকিৎসা | ১৬৬ 

পাও ও কামলারোগে-স্বর | পাত ও কামলারোগে জর হইলে, 
রোগীকে জ্বরের হাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়৷ জীর্ণজ্বর চিকিৎসৌক্ত চন্দনাদি- 

লৌহ, সর্বজ্বরহরলৌহ ও বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি উষধ এবং জ্বরের সঙ্গে 
উদ্ররাময় লক্ষিত হইলে, পুটপক বিষম জ্বরাস্তকলৌহ বা বৃহৎ জরান্তকলৌহ 
প্রভৃতি ওষধ এবং প্রীহী বা য্ৃ্ বৃদ্ধি হইলে, বৃহৎ জরচিস্তামণি ও বৃহৎ 
বিষমজ্বরারিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং প্রীহ৷ ও যকৃৎ নিবারক- 

ধারক ওঁষধ, যথা__-লোকনাথ রূস, বৃহৎ লোকনাথরস ও চিত্রকাদ্য লৌহ 
অথব1] রেচক ওষধ যথা-_মাণকাদি গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও 

অভয়ালবণ প্রভৃতি অবস্থান্ুসারে সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে কাস প্রবল 

থাকিলে, সর্ধতোতদ্ররস ও বৃহত্চুড়ামণি প্রভৃতি উপযুক্ত অন্ুপানে সেবন 

করাইবে । 

পা্ড ও কামলারোগে-উদ্রাময় | পা ও কামলারোগে পিকের 

বিকৃতি বশতঃ উদরাময় দৃষ্ট হয়; এই রূপ অবস্থায় রোগীর উদরাময় অসাধ্য 
লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা কর! অত্যাবশ্তক | 

এই অবস্থায় পাও্রোগনাশক ত্রৈলোক্যনুন্দরঃ পঞ্চামৃতলৌহ ও বজবটকমওর 

প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উদরাময় প্রবল হইলে জাতীফলাদ্যরস, হিরণ্য- 
গর্ভপো্টলীরস প্রভৃতি ওষধ প্রদান করা বিধেয় । উদ্রাময় ও শোথ উভয়ই 

বিদ্যমান থাকিলে পঞ্চামৃতলৌহ ও বভ্রবটকমণ্ডর প্রভৃতি সেবন করাইয়া 
মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু উদরাময় অত্যন্ত প্রবল হইলে লৌহ- 
পর্গটী বা পঞ্চামুতপঞ্প টী প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিয় অতি পুরাতন 
শালিতওুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় 
প্রকাশানস্তর পা এবং কামল! উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও এরূপ চিকিৎসা 
কর্তব্য । 

পাণ্ড ও কামলারোগে-কোষ্ঠকাঠিন্য | এই দুই রোগে কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ প্রাণবল্লত রস ও পাওুহ্দনরস প্রভৃতি পাও- 

নাশক রেচক ওঁধধ সেবন করিতে দিবে। অন্তান্ত রোগ পাও ও কামলার সহিত 
প্রবলভাবে লক্ষিত হইলে, সেই সেই রোগ নিবারক বিরেচক ওঁধধ বিবেচন 
পূর্ধক প্রদান করিবে অর্থাৎ বাতজ শ্লীহা বা বর্কৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ায় 



১৬৪ আয়ুবেবিদ-শিক্ষা | 

ক্রমশঃ পিতার আশ্রয় বশতঃ পাও বা কামলীরোগ উৎপন্ন হইলে, সেই 
স্থানে প্লীহা ও যরুৎ নিবারক বিরেচক ওঁষধ সেবন করাইবে, কারণ এরূপ 

স্থলে মূলরোগ নষ্ট না হইলে, তজ্জনিত অন্যরোগ বিনষ্ট হয় না, যদিও 
আমুর্ধেদীয় একই ওষধ ব্যবহার দ্বারা কার্য্য বা কারণভূত উতয়বিধ রোগই 
নিরৃত হয়, তথাপি মুলরোগ নিবারক ওষধ প্রয়োগদ্বার! তজ্জনিত অন্যরোগ 

নিবারণে চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য, যখন এক রোগ হইতে অন্যরোগ প্রবলরূপে 

প্রকাশ পায়, তখন সেই রোগোক্ত গুঁষধ সেবন করান আবশ্তক | পা বা 
কামলা রোগী অত্যন্ত হুব্বল হইলে তাহাকে তীব্র বিরেচক ওষধ সেবন না 

করাইয়া মৃদু বিরেচক ওষধ সেবন করান কর্তব্য। 

পা ও কামলারোগে-শোথ | এই উভয় রোগে শোথ বিদ্যযান 

থাকিলে, রোগীর পাণ্ডু বা কামলা জনিত শোথ কিন্ব। উদরাময় বা যকৃৎ 

শ্লীহাদি সমাশ্িত শোথ এই বিষয় লক্ষ্য করা কর্তব্য। যেহেতু শ্শৈম্মিক 
পাও্ুরোগেও শোথ দৃষ্ট হয়, আবার কখনও বা পাওুরোগীর উদরাময় বা! অন্ত 

রোগ হইতেও শোথ অবিষ্ট লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়; অতএব পাণ্ু ও 
কামলারোগে উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ শোথসহ দৃষ্থ হইলে পঞ্চামৃতলৌহ- 

মত্ুর বা পুনর্ণবামতুর প্রভৃতি সেবন করাইবে; কিন্তু গ্নৈশ্মিক পাও্রোগে 
শ্লেম্মশৈলেন্দ্ররস ও শ্্েম্মকালানলরস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিলে অধিক 

উপকার পাওয়। যায়, ইহা অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়াছে । শোথ অত্যন্ত প্রবল 
হইলেও মাণমণ্ড পথ্য দ্িবে। 

পাণ্ড ও কামলারোগে-অরুচি | পাত ও কামলারোগে প্রার়ণঃ 

অরুচি দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাহার নিবারণার্থ চেষ্টা কর! কর্তব্য; যেহেতু 
অন্নে অরুচি হইলে রোগী শীঘ্রই বিপন্ন হয়, এমতাবস্থায় স্থুলোচনাভ্র, আর্ত্রক- 
মাতুলুঙ্গাবলেহ ও সুধানিধি রস প্রস্ৃতি ওষধ এবং যথাসম্ভব মুখরোচক দ্রব্য 
রোগীকে প্রদান করা কর্তব্য । 

পা ও কামলারোগে সর্দি ও কাস। পাও ও কামলা রোগীর 
সর্দি, কাস প্রতৃতি শ্লেম্মিক উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, মৃছরেচক অথবা! অগ্রিবদ্ধক 

ওষধ সেবন করাইবে এবং লক্্ীবিলাস ও মহালক্ীবিলাস প্রভৃতি বধ সেবন 



পাঁওু, কামল৷ ও হলীমক-চিকিতুস|। ১৬৫ 

করাইবে। পাঙু, কামল! বা হলীমকরোগে অগ্রিমান্দ্য বা ক্ষুধার লোপ অনেক 

স্থানেই দুষ্ট হয়, এইব্ূপ অবস্থায় লঘু পথ্য প্রদ্দান করা বিশেষ আবপ্তক ; 
অন্ঠান্য রোগজন্য পাও্রোগে অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্রিমি। 

যন্ম। ও শোথ প্রভৃতি রোগ হইতে পাুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, কেবলমাত্র 

মূলরোগ নাশক পথ্যাদি প্রদান না করিয়া অগ্নিবর্ধক পথ্য প্রদান করা 

কর্তব্য । 

পাওঁ, কামল| বা হলীমকরো'গ অনেক দিনব্যাপী এবং উপদ্রব সংযুক্ত 

হইলে & সকল উপদ্রব ন্ট করিয় রোগীর অগ্নিবল অন্থুসারে হরিজ্রাগ্ত্বত ও 

্রাক্ষান্ৃত প্রস্ৃতি বধ সেবন করাইবে ; উহাতে রোগ সমূলে নষ্ট হয়। 
রোগীর শোথ, কাস এবং মৃদ্ছভাবে জ্বর প্রকাশ পাইলে, পুনর্ণবাতৈল প্রভৃতি 

গাত্রে মর্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। 

পাণ্ড, কামলা, কুস্তকামল! ও হলীমকরোগের 

চিকিৎসা-ভেদ | 

বাতজ, পিস্তজ ও কফজ লক্ষণতেদে পাওুরোগের পুথক্ পৃথক চিকিৎসা 
উক্ত হইয়াছে, কামলারোগে পিত্ত প্রধান পাওরোগের ওঁষধ প্রয়োগ করা 

বিধেয় ; যেহেতু কামলারোগ অত্যধিক পিস্কের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয় ; 

তত্তিন্ন কামলারোগে মহাতিক্ত ত্বৃত ও কল্যাণ দ্বত সেবন করাইয়। শরীর স্নিগ্ধ 
হইলে, তৎপরে পিত্তহরণার্থ বিরেচক ওঁষধধ সেবন করান বিধেয় 3 কিন্ত 

কামলারোগে রোগীর হুব্বলতা, জর ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষিত' হইলে 
বিরেচন নিষিদ্ধ, এই অবস্থায় পাঙুরোগের অন্যান্য ওষধ সেবন করান 
আবশ্তক । 

কুস্তকামলারোগে কামলারোগেরই ওঁধধ প্রয়োগ করিবে, যেহেতু কামলা- 

রোগে সমস্ত ধাতু রুক্ষ গুণবিশিষ্ট হইলে, উহা! কুস্তকামলারূপে পরিণত হয়; 
অতএব স্ষিপ্ক ওষধ অর্থাৎ ত্বৃত সেবন করাইয়া তৎপরে কামলারোগর 
_বিরেচক ওষধ সেবন করাইবে এবং কামল! চিকিৎসার নিয়মান্ুসারে রোগীর 
চিকিৎসা করিবে । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “কুস্তকামলায়াং তু হিতঃ কামলিকো 



১৬৬ আমুবেরেদ-শিক্ষা। 

বিধিঃ1” পাও ও কামলারোগে যে সমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে, হলীমকরোগে 
তাদৃশ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য অর্থাৎ বাতজ ও পিত্জ পাওুরোগের 
ওধধ সেবন করান বিধেয় ; যেহেতু বিবিধ লক্ষণান্বিত হলীমকরোগ বায়ু ও 

পিত্ত প্রধান পাগ্ডুরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা-বিষয়ক বিধি পাও 
ও কামলারোগের ন্যায়; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যখ।__পাওূরোগন্রিয়াং সর্ধাং 

যোজয়েচ্চ হলীমকে । কামলায়াঞ্চ যাদিস্টা৷ সাপি কাযা ভিষগ্বরৈঃ ॥ 

পা, কামল। ও হলামকরে।গে__ওষধ | 

শর্করাযোগ | পিত্তজন্য পাঙুরোগীর চন্ম, নখ ও মুত্র পীতবর্ণ দুষ্ট 

হইলে, এই ওধষধ প্রাতে জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রোগীর 

দাস্ত প্রবল থাকিলে, এই যোগ প্রয়োগ করিবে না । কোষ্ঠকাঠিন্ত অবস্থার 

প্রযোজ্য । 

শর্করাযোগ। ইক্ষুচিনি ২|%/৪ তোলা, তেউড়ীমুল চুণ ১/৮ রি, একত্র মিশ্রিত করিয়া 
২।৩ বারে প্রয়োগ করিবে | বুদ্ধ বা বালককে সিকি মাত্রা প্রয়োগ করিবে। 

গুগৃগুলুযোগ । কফজ পাওুরোগীর ত্বক ও মৃত্রার্দির পীতসমন্থিত 

শ্বেতাভা, সব্দি; হস্ত ও পদাদিতে শোখ, দেহের গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি 
উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁধধ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
অনুপান- জল বা গোমুত্র । 

গুগগুলুযোগ ৷ গুগ গুলু যখানিয়মে গোহুষ্ধে শোধন করিয়া স্বৃতে পেষণ করিবে ;অনস্তর 
॥* তোলা প্রমাণ বটিকা! করিবে । বালক এবং বুদ্ধদিগের পক্ষে ।* আনা বা অবস্থাভেদে 4, 

আন! মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

পিপ্ললীযোগ | কফজ পাতুরোগীর ত্বক ও হস্ত পদাদির পাওুতা 
সমন্বিত শ্বেতাভা দৃষ্ট হইলে এবং হন্ত পদাদিতে শোথ, গুরুতা ও 
কোষ্ঠকাঠিন্ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওুঁধধ রোগীকে প্রাতে 
সেবন করিতে দিবে। শ্লীহা বা যক্কৎ বৃদ্ধিজন্য পাুতা দৃষ্ট হইলেও এই 
গুধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্পান_ গোমুত্র বা জল। 



পাও, কামল৷ ও হলীমক-চিকিতস]|। ১৬৭ 

পিগ্নলীযোগ। পিপুসচূর্ণ |* আনা ও হরীতকীচুর্ণ 1* আনা, একত্র মিঞ্বিত করিয়া সেবন 

করিতে দিবে । বালক ও বুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অদ্ধ বা সিকি মাজ্ায় সেব্য। 

শুঠীযোগ | কফজ পা রোগীর শরীরে শ্বেতাভাসমন্বিত পাওুতা 

দৃষ্ট হইলে এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ, দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে 
এই ওঁষধধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । অনুপান--জল বা 

গোমুব্র । 

শুঠীযোগ। শুঠচ্র্ণ।* আনাও লৌহচুর্ণ /* আনা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন 

করাইবে, বালক ও বুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রত)হ অর্থ ব1 সিকি মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। 

ফলত্রিকাদিকাথ | বায়ু বা পিত্ত প্রবল পাওুরোগে রোগীর শরীর 

পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং দ্রাহ, পিপাস! ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে 
রোগীকে এই কাগে শীতলাবস্থায় মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন 

করিতে দিবে । এই ক্কাথ কামলারোগেও ব্যবস্থা করা যায়। 

ফলত্রিকার্দিকাথ। হ্রীতকী, আমলা, বহেডা, পদ্মগুড়,চী, বাক, কট.কী, চিরতা ও 

নিমছাল এই সকল ভ্রব) সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮.তোলা ৷ 

লৌহযোগ । পিত্তপ্রধান পাুরোগে রোগীর শরীরের পীতাতা এবং 

জর ও দ্বাহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন 

করাইবে। ইহা কামলারোগে এবং শ্শৈষ্মিক পাঁঞুরোগেও সেবন করান 
যাহতে পারে । অন্ুপান--ত্বত ও মধু। 

লৌহযোগ | লৌহ, আমলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিন্ত্রা ; এই সমস্ত ভ্রব্যের চুর্ণ সম- 
ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে | মাআ /* আন বা ৭ আনা। 

বিড়ঙ্গাদিলৌহ । পিত্ত পাওুরোগে রোগীর মল, মূত্র; হস্ত, নখ ও 

শরীরের পীতাতা জ্বর, দাহ ও উদরাময় প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এবং কামলারো?ে 

রোগীর মল, মৃত্র, এবং চর্ম নখাদির হরিদ্রীভা লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর 
উদ্বরাময়, শোথ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্ধমান থাকিলে এই ওষধ বৈকালে ও 
সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে-_অনথপাঁন- পুরাতন ইক্ষু গুড়। 



১৬৮ আয়ুর্রেদ-শিক্ষ। | 

” বিড়ঙ্গাদিলৌহ | বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল 

দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং লৌহ সর্বব সমান, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া! জলে মর্দন করিবে। 

বটী৩রতি। 

নবায়সলৌহ | বাতজ বা পিত্জ পাঙ্ুরোগে রোগীর মল, মুত্র, মুখ, 

নথ ও সব্ধ শরীরে পীতাত! দৃষ্ট হইলে অথবা কামল! এবং হলীমকরোগে 
রোগীর মুখ সর্বশরীরে হরিদ্রাতা অথবা কুষ্ণমিশ্রিত পীতাতা দৃষ্ট হইলে 
এবং জ্বর, দাহ, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই গুঁষধ 

রোগীকে ঘ্বত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ শ্রীহা, যকত, 
জীর্ণজ্বর ও শোথে পাু বা! কামল! প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী, ত্বত ও 
মধু সহযোগে এই ওঁষধের বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে পারা! ষায়। 

প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। অন্ুপান--স্বৃত ও মধু। 

নবায়সলৌহ । প্রস্তুত বিধি ১৫৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য | 

অফ্টীদশাঙ্গলৌহ । পিত্তজ ও বাতজ পাও্ুরোগে রোগীর উদরাময়, 

ভ্রম, শরীরের পাওুবর্ণতা এবং কামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ ও নখ 
প্রভৃতির হরিদ্রা, পীত বা রক্তাভা এবং মল ও মৃত্রের পীতাতা ব! রক্তাভা, 
গাত্রদাহ ও হলীমকরোগে রোগীর অগ্রিমান্দ্য, দাহ, জ্বর, অরুচি এবং 

শরীর হরিত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ রোগীকে প্রাতে ও 
সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । এততিত্র শোথ, প্রমেহ, গ্রহণীরোগ, প্রতমক- 

শ্বাস, পৈত্তিককাস, রক্তপিত, পিত্তার্শঃ ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগেও এই 

ওষধধ সেবন করান যায়, পা ও কামলারোগের অবস্থায় এ সকল 

রোগের কোন একটি উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও এই গঁষধ ব্যবস্থা করা যায় । 

অন্গুপান--ঘোল। 

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ ৷ চিরতা, দেবদারু, দারুহরিত্া, মুখা, গুলঞ্চেরপালো, কট-কী, গল্তা, 

ছুয়ালভা, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী 

ও বিড়ঙগ ? এই সমস্ত ভ্রব্য সমভাগ £ সর্ধ্ব সমান লৌহ, সমস্ত ভ্রব্য একত্র করিয়া স্বৃত ও মধু 
দ্বারা বর্দন করিবে | ব্টীওরতি। 

ব্রিকত্রয়াগ্ভলৌহ | বাতজ ও পিস্তজ পাওুরোগে, কামলারোগে, কুস্ত- 

কামলারোগে এবং হলীমকরোগে রোগীর ত্বকৃ, চক্ষু, মুখ ও নথ প্রভৃতি 



পাত, কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা | ১৬৯ 

পা, গীত, হরিদ্রা, বা ঈষৎ কুষণ অথবা রক্তাত দৃষ্ট হইলে অথবা! মল ও. 

ূত্রের তাদৃশ পীতাতা এবং উদরাময় ও জর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, 

এই উঁধধ রোগীকে ভোজনের আদি, মধ্য ও অস্তে সেবন করাইবে » অথবা 

পরাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । এই উষধ উর্ধাগত অন্পপিভ, পরিণাম- 

শল, পৈত্তিক গ্রীহা, প্রতমকশ্বাস, বাতপিক্তপ্রধান জীর্ণজ্বর, উদ্দরীরোগ, 

রক্তগুল্স, পিতগুল্ম ও শোথ প্রভৃতি রোগে সেবন করিতে দিবে । পা 

কামলা ও হলীমকরোগে & সকল রোগের কোনও একটা উপন্রবর্ূপে বা 

প্রধান রোগরূপে দৃষ্ট হইলেও এই উষধ প্রয়োগে উপকার হয়। অন্থুপান_ 

কুলেখাড়ার রস, বা হিঞ্চার রস। 

জিকত্রয়া্ লৌহ। মণ্র ভস্ম ৮ তোলা, ইক্ষচিনি ৮ তোলা, এবং কান্তলৌহ, শুঁঠ, 

পিপুল? মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচিতা, মুখা ও বিড়ঙ, ইহাদের প্রত্যেকে 

১ তোলা একব্র করিয়া ঘৃত ৮ তোলা! এবং মধু ৮ €তোলার সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন 

করতঃ + দিন রৌত্রে ও শিশিরে রাঁখিবে । বট ৩ রতি! 

আনন্দোদয়রস | শ্লেম্সিক পাওুরোগে রোগীর মুখ ও নাসিকা হইতে 

জলজাব, হস্ত ও পদাদ্িতে শোথ, তন্ত্র ও আলম্ত প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান 

ধাকিলে, এই উধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ মন্দাগ্ি, 

গ্রহণী, বাতশ্রেম্ন প্রধান জীর্ণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতিরোগে উপকারী । অন্ুপান__ 

কুলেখাড়ার রস ও মধু অথবা নিশিন্দাপাতার রস ও মধু। 

আনন্দোদয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভোলা এবং 

মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগার খে ৪ তোলা ; এই সকল ত্রব্য মিশ্রিত করত যর্দন করিয়া 

ভীমরাজরসে ও দাড়িমের রসে বথাক্রমে ৭ বার ভাবন! দিবে। বটী২রতি। 

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক ও সান্লিপাতিক পাওু- 

রোগে এবং কামলা, কুন্তকামলা ও হলীমকরোগে রোগীর মুখ, চক্ষু, নখ 

ও সর্বশরীরের পাতুতা, হরিদ্রাতা, বা! কৃষ্কাতা দৃষ্ হইলে এবং হস্ত পদা- 

দিতে শোধ, মন্দাগ্সি, উদরাময়, দাহ, তৃষ্গ ও জর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত 

হইলে, এই বধ রোগীকে প্রাতে ১৪ দিন সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ 

জীর্ণ জর, বৃক্তপিত্ত, অরুচি, বমি, কাস, শোথ, শ্রীহোদর। উদবাখান, -বাত- 

২ ৮ 



১৭০ আমুর্বেষদ-শিক্ষা। 

গুল, প্রতমকশ্বাস ও বিবিধ কাস প্রভৃতি রোগে সেবন করান যায়। পাও, 

'কামল! বা হলীযকরোগে এ সমস্ত রোগের কোনও একটি প্রকাশ পাইলে, 

এই ওউঁষধ সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-_গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও বাসকের 

মিলিত কাথ। 

ন্্রনধ্যাত্বকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র ঃ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, শঙ্খভন্ম, 

সোহাগার খৈ ও কড়িভন্ম; ইহাদের প্রতেঃকের ৪ তোল! এবং গ্রোক্ষুরবীর্জচুর্ণ ৮ তোলা; 

এই সমুদর একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়!, বাযনহাটীর মূল, ভূখিকুদ্মাণ্ড, শুল্ফা, 

গুলক্চ, থুলকুড়িশাক, বাস, কাকমাচা, রাখালশশা, পুনণবা, কেশুর্তে, সাঁচিশাক ও ঘল্- 

ঘপে. ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ €োপা রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে । বটী ১ বতি। 

ব্রৈলোক্যস্ন্দররস | বাতঞ্জ, পিত্তঙঈ, কফঞ্জ ও সাব্রিপাতিক পাও 

রোগে এবং কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর নখ, মুখ; চক্ষু ও সর্বাঙ্গে 

পাওুবর্ণতা, পীতাতা বা৷ কৃষ্ণবর্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং মলমৃত্রের হরিদ্রাভা, জ্বর, 

অতিসার, অরুচি ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগাকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্থপান-_চিনি ও মধু । 

জ্রেলোক্যস্ুন্দররস | পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ এবং পদ্ধক, হরাতকী, 

আমলকী, বহেড়া, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরসঃ তালমুলী ও গুলঞ্চের পালে! এই সকল 

ভ্রবয প্রতে)কে ৫ ভাগ ও মাণ ২ ভাগ লইয়া মর্দন করত ভ্রিফলার কাথে দশ দিনে ২* বিশটী 

ভাবনা দিবে ; পরে শজিনা! ও রক্তচিতার মুলের রসে যথাক্রমে ৮ বার ভাবন! দিবে | ব্টী- 

৪ মা] । 

বজ্জবটকমণ্ডুর | পাু, কামলা ও কুস্তকামলারোগে রোগীর চক্ষু, 

মুখ এবং মলমৃত্রের পীভাতা, হরিদ্রাভা বা রক্তাতা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর 

উদ্রাময়” অগ্রিমান্দ্য ও অকুচি প্রভৃতি উপসর্ বিদ্যমান থাকিলে। এই ওষধ 

রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ অর্শঃ ক্রিমি ও 

ল্লীহা প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । অন্ুপান-_গুলঞ্চের রস, 

উদরাময়ে ঘোল। 

রক্সবটকমণ্র | পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শু ঠ, মরিচ; দেবদার, হরীতকী,আমল।, 

বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও মুখা এই সকল ত্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; মণ্ুর ৪৮ তোলা এবং 

গোমুজ /» সের। গোমুত্র ও মণ্ডুর একত্র পাক করিয়া আসব্লপাকে অন্যান্য চু প্রক্ষেপ 

দিবে । মাজআ্সা_1” বা ॥* আনা | 



পাঁওু, কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা। , ১৭১ 

পঞ্চায়তলৌহমণ্ুর। পা, কামলা, কুস্তকামল! ও হলীমকরোগে 
রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ এবং সব্বাঙ্গে পীতাভা, হরিদ্রাভা বা পীত বর্ণ মিশ্রিত 

কুষ্ণাতা ও মলমৃত্রের হরিদ্রীভা বা কৃষ্ণাত৷ দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদ্রাময়, 
শোথ, এবং মৃছ্জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ প্রাতে ও সন্ধ্যার 

পুব্বে সেবন করিতে দিবে । ইহা শ্লীহা, যর ও উদরী প্রভৃতি রোগেও 

অত্যন্ত উপকার । প্রাহা বা যরুৎরোগে পা বাকামলার লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলেও, এহ ওষধ রোগীকে সেবন কারতে দেওয়া ধার । অন্পান-_- 

কোকিলাক্ষ ( কুলেখাডা ) পাতার রস। 

পর্ধানৃতলৌহমগ্র । প্রস্তত খিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় এরষ্টুব্য | 

পুনণবামণ্ডুর । পাৰ, কামলা, কুস্তকামলা বা হলীমক রোগে রোগীর 

চক্ষু ও মুখাদির পীতাভ।, হরিদ্রাভা কিন্ব। রস্তাতা এবং মল ও মুত্রের হরিদ্রীভ। 
অথবা রুক্তাত। লক্ষিত হইলে, !বশেষতঃ পাও ব। কামলা রোগীর শোথ, 

মৃদ্রজর, শ্রীহা ব। যরুতের বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 

ধোশীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান- পুনর্ণবার রস 
বা কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়। ) পাতার রস। 

পুনণবামওুর | পুনণবা, শেউড়ীমুল, শ€ 5, পিপুল, মরিচ, বিডঙ্গ, দেবদারু, চিতামুল, 

চড, আমলকী, হরাতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিপ্রা, দস্তীমূলঃ &, ইন্দ্রযঙ, কট কা, 

(পপুপমুল ও মুখ। ; ইহাদের প্রতেকের চুর্ণ ৯ তোলা? মণ্র ৪* তোলা এবং গোমুত্র /৫ 

সের, প্রথমতঃ যণ্ডুরকে গোমুত্ধে পাক করিয়া থপ হইলে আসন্নপাকে অন্যাগ্ত চুর্ণ মিশ্রিত 

কার্প আলোড়ন করবে । মাজা |* আনা বা ॥* তোলা! 

অম্বতলতাদ্যত্বৃত । পাও কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর দীর্ঘ- 

কাল হইতে চক্ষু, মুখ, মল ও যৃত্র প্রভৃতির হরিদ্রাতা ব| পীতাভ৷ দই হইলে 
এবং রোগীর বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ শোথ, উদরাময়, মন্দাপ্রি ও বন প্রভৃতি 

ধাঁ হইলে এবং ক্ষুধা ও আর্নবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে, রোগের অর 

প্রকোপ বিস্ভধমানে এই ঘ্বৃত রোগীকে, অপরাহ্থে সেবন করিতে দবে। 

বায়ু ও পিপ্ত মিশ্রিত পা এবং হলীমকরোগেই এই স্ব সমধিক উপকারী । 
অন্থপান--ঈবদুষণছুগ্ধ। 



১৭২ আম়ুবেবিদ-শিক্ষা! | 

অমুতলতাছ্য ঘৃত | মহিষঘৃত /8৪ সের। গবাদুপ্ধ ১৬ সের। গুলঞ্চের রস ১৬ সের, 

কক্ককন্ত্রব্য--পেবিত গুলঞ্চ /১ সের। পাকার্থ জল ১৬সের। যথারীতি ঘ্বতপাক করিবে। 

মাজা--1* আনা বা ॥* তোলা!। 

হরিদ্রোদ্যঘ্বত | পাণ্ড, কামলা ও হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে 

এবং রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ, মল ও যৃত্রের পীতাভ৷ বিদ্ধমান থাকিলে অথচ 
জ্বর, উদরামর ও শোথ প্রভাতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, এই ঘ্বত রোগীকে 

অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে, অগ্নির বল ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, এই স্বুত 

প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান__উষ্দুপ্ধ । 

হরিজ্রাছাঘ্বত। মহ্বখত, ও সের । গোহুগ্ধ ১৬ সের । কক্বদ্রব্য-হরিজ্্রা, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, এই দকল জ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, 

পাকার্থ জল ১৬সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে । মাত্রা--1* আনা বা ॥* তোলা । 

ব্যোষাদ্যঘ্ধত । মৃত্তিকাতক্ষণজনিত পাঙ্রোগে রোগীর চক্ষু ও মুখ 

প্রভৃতির পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রত্ৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হইলে, 
রোগীকে এই দ্বত অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । রোগীর অগ্নিবল যথারীতি 

প্রকাশ পাইলে; এই দ্বত ব্যবস্থা করিবে । অন্ুপান__উষ্ণছৃগ্ধ। 

ব্যোবাগ্যঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের। গব্যহুগ্ধ ১৬ সের। কক্তব্রব্--শ্ঠ, পিপুল, যরিচ, 

বেলগু ঠ, হরিযস্্রা, দারুহরিজ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা? যুখা, 

লৌহভম্ম, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছ্ুটী ও বামনহাঁটী; এই সমুদয় ভ্রব্য সমভাগে 

মিলিত /১ সের. পাকার্থ জল ১৬ সের । যথানিয়মে ঘ্বৃত পাক করিবে । মাত্রা--1* আনা 

বা ॥* তোলা | 

দ্রাক্ষাগ্যঘূত । পাও, কামল! বা হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে 

এবং রোগীর হস্ত, চক্ষু, মল ও মূত্র প্রভৃতির পীতাভা ও তৎসঙ্গে মু জ্বর 

সময় সময় প্রকাশ পাইলে; এই দ্বুত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগীর 

শোথ ও উদরাময় প্রস্থৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নিবল যথোচিত প্রকাশ 

পাইলে, অপরাহ্ে সেবন করিতে দিবে । এই দ্বৃত জীর্ণজর, উদরীরোগ ও 

গুল্সরোগে অত্যন্ত উপকারী । অন্ুুপান-_উষ্ণছুগ্ধ | 

্রাক্ষান্তঘৃত | দশবর্যাখিক পুরাতন গব্যঘ্বত /& সের | বথা নিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। 

কক্ত্রব্য_ ভ্রাক্ষা /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের | বখা নিয়মে স্বৃত গাক করিবে । মাত্রা-- 
চারি আন] হইতে অর্ধ তোল! । 



পাও, কামল! ও হলীমক-চিকিৎসা । ১৭৩ 

পুনর্ণবাতৈল | পা; কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী 

হইলে এবং রোশীর চক্ষু ও ষুখ প্রভৃতির হরিদ্রাতা দৃষ্ট হইলে, রোগীর গাত্রে 

এই তৈল মালিশ করিতে দিবে ।" রোগীর উদরাময়, কাস ও বমন প্রস্ৃতি 
উপদ্রব হ্রাস হইলে, মুদুজ্বর এবং হস্ত ও পদাদিতে সামান্য শোথ দৃষ্ট হুইলে, 

এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পাবে । পুরাতন জ্বরে, দীর্ঘকালের শোথ- 

রোগে, প্রমেহ' প্লীহাদি গনিত পাও ও কামলারোগেও এই তৈল প্রয়োগে 

বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । 

পুনর্ণবাতৈল। টিলতৈল ॥ সের। বথানিয়মে যুঙ্ছাপাক করিবে । কাথ্যক্্রব্য-_ পুনর্ণব। 

১২॥* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সেয়। কক্ষদ্রবা -শঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, 

বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্সী, ধনে, কউফল, শটা,দারুহরিপ্রা প্রিয়ঙ্কু'দেবদারু, বেণুকা, কুড়, পুনণবা- 

মূল, বমানী, কষজীরা, এলাই০, দাঞাচনি, পল্মকান্ঠ, তেজপত্ত্ মুখ ও নাগেশ্বর ; এই সকল 

দ্রবোর প্রত্যেকে ২ তোলা । পাকার্থ জল ১৬ সের। বখথানিন্নমে তৈলপাক করিবে । 

পাণ্ড ও কামলারোগে --উদরাময়-চিকিওসা। 

পীৃষবল্লীরস | পা বা কামলারোগে ,উদরাময় অর্থাৎ আম বা। 

রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর মৃছ জ্বর ও শোথ প্রসৃতি 

উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে প্রাতে, মধ্যান্ছে ও সন্ধ্যায় সেবন 

করিতে দিবে, অন্ুপান-_দগ্ধ বিন্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে 

আয়াপানের রস। . 

পীযৃষবল্লীরস। রস. গন্ধক, ত্র, রূপা, লৌহ, সোহাগারখৈ, রসাগ্রন, স্বর্ণমাক্ষিক, 
লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুখ, আকনাদি, জীরা, ধনে, আতইফ, লোধ? কুড়চিছাল, ইন্দ্রধব, দারু- 
চিনি, জাতীফল, শু ঠ, বেলন ঠ,বালা, দাড়িমের খোসা, ধাইফুল ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের 

॥* তোল! ও বরাহক্ান্ত। ১ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া! জলে মর্দন করিবে পরে 

কেশুত্যার রসে ৭ বার ভান! দিয়! শুক্ধ করিয়া ছাপীছুগ্চে পুনর্ববার মর্দন করিবে। বটী ১ 
এক রতি। 

জাঁতিফলাগ্ভবটিকা | পাও বা কামলারোগে পাতল৷ দাস্ত বা আম- 
সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ওষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে 
দিবে, উদরামযের সঙ্গে শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলেও ইহ] ব্যবস্থা 

করা যায়। অন্কুপান- জীরাচুর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও মধু। 



১৭৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষ] | 

জাতীফলাদ্য বটিকা। পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ১ তোলা এবং অন্তর ॥* তোলা ; একজ্ 
ধর্দন করিয়া তাহার সঙ্গে জায়ফল, মোচরস, যুখা, সোহাগার খৈ, আতইম, জীরা! ও মরিচ 
ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা এবং বিষ %* আনা মিাশ্রত কারয়া য্দন করিবে. পরে 

নিসিন্দাপাত।, সিথিপত্ত জামপাতা, জয়ন্তীপত্ত, দাডিম পত্র কেশুতাপাতা, আকনাদি 

এবং ভূঙ্গরাজ ইহাদের প্রতোকের রসে ৭ বার ভাবন। দিবে । বটী২ রতি! 

হিরণ্যগর্ভপোর্টল।রল 1 পাণু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময 

অর্থাৎ পাতলা ব। আমসংঘুক্ত মল নির্গত হইলে. এই উষধ রোগীকে প্রাতে 
ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ; পা ও কামল। রোগে রোগীর উদরামর ও 

তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ, গ্লীহা ও যকৎ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধ 

প্রয়োগ করা যায়। এই ওঁষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক। অন্ুপান-_জীরা চূর্ণ অথবা 
দ্ুত, মধু ও মরিচ চূর্ণ । 

হিরণাগর্ভপোর্টলীরস | পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, যুক্তা ৪ তোলা, কাস। ৬ তোলা, 

গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ।* আনা ; এই সমস্ত দ্রব একত্র মিশ্রিত 

করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দন করিবে এবং মুষামধে। স্াপণ পূর্বক যুখরুদ্ধ করিয়া ৩০ খানা 

বিলঘুটিয়া দ্বার! লঘু পুটে পাক করিয়া! খলে মর্দন করিবে। মাত্রা ৪ রতি। 

লৌহপপ্সটী | পাও বা কামলারোগে রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ 

পাতলা! দ্াস্ত ও আম বা রক্তসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ ানর্গত হইলে, এই ওষধ 

প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে, পাও ও কামলা রোগীর উদরামর ও তৎসঙ্গে 

জ্বর, হস্ত এবং পদাদিতে প্রবল শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দ্ৃষ্ট হইলে, 

এই ওষধ অত্যন্ত উপকারাঁ। প্রথমদ্দিন ৯ রতি পরিমাণে সেবন করিতে 

দিবে ; অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে, এইব্ূপ ১ম দিনে 

১০ রতি পরিমাণে পরাতে সেবন করাইবে; অনস্তর প্রত্যহ ১ বি 

পরিমাণে হ্রাস করিয়া সেবন করাইবে । ওঁধধ সেবন কালে রোগীকে সৈম্ধব 

লবণে পক নিরামিষ ব্যঞ্জনসহ অন্ন অথব! হুপ্ধীন্ন পথ্য প্রদান করিবে এবং 

রোগীকে পিপাসা কালে ছুপ্ধ পান করিতে দিবে, পপ্পটী সেবনকালে ছুগ্ধ 

প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক ; সুতরাং রোগীকে সহমত ছুগ্ধ পান করিতে 
দিবে। রক্তশালি ধানের পুরাতন তখুল দ্বার প্রস্তুত অন্ন পথ্য দিবে, 

রোগীর হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, কেবলমাত্র হুপ্ধান্ন পথ্য প্রদান 



পা, কামল! ও হলীমক-চিকিৎসা। ১৭৫ 

করিবে, লবণ বা লবণাক্ত দ্রব্য ও জল সহযোগে পক দ্রব্য বাজল একেবারে: 

নিবিদ্ধ।__অন্ুপান-_ভাজাজীরাচুর্ণ ও দুগ্ধ অথবা ধনে ও জীরার কাথ। 

লৌহপর্গটী। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক, সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, 
অনন্তর পারদের সমান লৌহভম্ম এ কজ্জলীর সহিত দৃঢ়রূপে মর্দন করিবে, যখন লৌহভম্ম 
কজ্জরলীতে অদৃশ্য হইবে, সেই সময়  উধ মিশ্রিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অনন্তর 

পর্ণটীপাকের নিয়মান্থসারে পাক করিবে । 

পঞ্চামৃতপর্সটী | পাও বা কামলা রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ 

আম বা! রক্ত সংযুক্ত মল বা তরল দাস্ত দুষ্ট হইলে, লবণ জল বন্ধ করিয়া এই 

৪ধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পা বা কামল। রোগে রোগীর 

উদরামর এবং ভৎসঙ্গে। জ্বরশোথ ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ওষধ 
প্রয়োগ করা যায, এই ওঁধব প্রথমদিন ছুই রতি পরিমাণে লইয়া, প্রাতে 

সেবন করাইবে, পৰে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিরে এখং ৯ বা ১ 

রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা 

হাস করিবে ; উদ্রাময় ও বিবিধ গ্রহণীরোগে এবং শোথে এই ওষধ প্রয়োগ 

কালে লৌহপপ্রটার নিয়মানুসারে পথ্য প্রদান করিবে । অন্ুপান--ঘ্ৃত ও 
মধু অথবা জীরাচুর্ণ ও ছুদ্ধ । 

পঞ্চাম়তপর্পটা। শোধিত পন্ধক ১ তোলা ও হিঙ্ুলোখরস ॥* তোলা একজ্র কজ্জলী 

করিয়া উহার সহিত্ত লৌহ ।* আনা, অভ্র % আনা, তাত্্র /* আনা; একজ্র মর্দন পূর্ববক 
লৌহ পর্প টীর নিয়মে পাক করিবে। 

কণাদ্যলৌহ । পা বা কামলারোগে রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত 

মল নির্গত হইলে, এই ওষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, এই ওঁষধ 

রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগে অত্যন্ত উপকারী । অস্কুপান- জীরা- 

র্ণ ও মধু অথবা মুখার রস ও মধু। 

কণাগ্তলৌহ । আকনাদি, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, 'মুখা, রক্তচিতা 

বেলশুঠ, রক্তচন্দন ও বালা; এই সকল ভ্রব্য একভাগ, পিপুল ও শু ঠ, ইহাদের প্রত্যেকে 

২ ভাগ এবং সমুদয় ভ্রব্যের চুর্ণসমষ্টির সমান লৌহ একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে । 
বটী ২রতি। 

পাণ্ড ও কামলারোগে-__শোথ-চিকিৎসা। 

, শোথারিচুর্ণ | পাত বা কামলারোগে রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ 



১৭৬ আযম়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 

.প্রভৃতিতে অথবা অঙ্গ-বিশেষে অল্প বা অধিক শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ 
প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কফজ পাওুরোগে এই ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী । 
অন্ুপান-_বিন্বপত্ররস ও মধু। 

শোথারিচুর্ণ। শুঞ্ষমূলা, আপাও, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দস্তীর 

মূল, বিড়, রক্তচিতা ও মুখা ; এই সমুদ্রয়ের চূর্ণ 'সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা।* আনা। 

শোথকালানল রস | পাওু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত পদাদিতে 

শোথ এবং তৎসঙ্কে জর অথব। উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ুঁষধধ রোগীকে 
প্রাতে বা অপরাহ্ে সেবন করিতে দিবে,এই ওঁষধ গ্রহণীনাশক ও অগ্নিবর্ধক । 
অন্থুপান-_কুলেখাড়ার রস ও মধু। 

শোথকালানলরস। রক্তচিতা, ইন্জ্রষব, গজপিগ্নলী, সৈব্ধবলবণ, পিপুল, লবঙ্গ, জাতী- 

ফল, সোহাগার খৈ, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ; এই সকল জ্রব্যের প্রতোকের ২ তোল 

লইয়া জলে মর্দন করিবে । বটী১রতি। 

কটুকাদ্যলৌহ। পাও ও কামলারোগে রোগীর হস্ত ও পদাদিতে 

শোখ দৃষ্ট হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে প্রাতে বা অপরান্ছে সেবন করিতে 

দিবে, কামলা বা কুস্তকাষলারোগে রোগীর শোথ থাকিলে ও পিত্তের আধিক্য 

দষ্ট হইলে, এই বধ ব্যবস্থা করা ষায়। অন্ুপান__ছাগীহুগ্ধ | 

কটুকাদ্যলৌহ। কট.কী, "$'ঠ; পিপুল, মরিচ, দক্তীমুল, বিড়, হুয়ীতকী, আমলা, 

বেড়া, রক্তচিতা, দেবদারু তেউড়ীমুল ও গজপিপুল,ইহাদের প্রতোকে সমভাগ ও সর্ধবসমষ্টির 
দ্বিগুণ লৌহ 7 একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা /* আন। । 

ক্্যবণাদ্য লৌহ | পাও বা কামলারোগীর হস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ 

ৃষ্ট হইলে, এই ওষধ রোগীকে অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধধে 
প্রজাব বৃদ্ধি হয় এবং শোথ ক্রমশঃ হাস পায় । অনুপান--ত্রিফলার জল । 

ক্র্যবপাগ্যলৌহ । প্রন্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 

পাণ্ড ও কামলারোগে__কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা । 
প্রাণবল্লভ রস। পাও ও কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না 

থাকিলে, এই ওঁবধ প্রাতে ১বার সেবন করিতে দিবে, পাও বা কামলা- 



পাও, কামল! ও হলীমক-চিকিতসা | ১৭৭ 

রোগীর কোষ্ঠবন্ধতার সহিত প্রীহা' বা যরুতের বৃদ্ধি, শোথ ও জর প্রভৃতি . 
উপদ্রব থাকিলে, এই উঁষধ প্রয়োগ কর! ধাইতে পারে । ইহা সেবনে শ্লীহা 
ও যরৃতবৃদ্ধি, জলোদর ও উরত্তস্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ওষধে 

অধিক দাল্ত হইলে ২। ১ দিন অন্তর সেবন করাইবে । অন্ুপান-_জল। 

প্রাণবল্পভরস। হিহ্থুলোখপারদ, গন্ধক; কৃুঙ্কুম, লৌহ, আত্ম, কড়িভন্ম, তৃতে, হিং, 
হরীতকী, আমলকী, ৰহেড়া, সীজমূল, যবক্ষার, শোধিত জৈপালবীজ, সোহাগায় খৈ ও 

তেউডীমুল ; এই সমুদয় সমভাগে লইয়৷ মর্দন পূর্ধবক ছাগীহুঞ্ধে ৩ বার ভাবনা! দিবে। 

বটী২ রতি। 

পাণ্ডসুদনরস | পাবা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে 

এই ওঁষধ প্রাতে সেবন করাইবে, ওঁষধ সেবনে অধিক দাস্ত হইলে ২। ১ দিন 

অন্তর সেবন করাইবে। অন্থপান-_শীতলজল । 

পাওুন্দনরস | পারদ, গন্ধক, তাত্র, শোধিত জৈপালবীজ ও গুগগুলু ; এই সমুদয় 

মমদ্ছাগে লইয়া ঘ্বৃতে মর্দন করিবে । মাত্রা ২ রতি বাও রতি | 

পাণ্ডু ও কামলারোগে-__ক্রিমি-চিকিৎসা। 

বিড়ঙ্গলৌহ ॥ পাও বা! কামলারোগে কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে 

এবং রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে 

প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, ইহা অতি উপকারী । ক্রিমির 

প্রকোপ বশতঃ বমন, নাতিমূলে বেদনা, পাতলা দাস্ত; চক্ষু ও মুখে শোথ এবং 
জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও এই ওধধ প্রয়োগ করা যায় । এই ওঁষধ 
ক্রিমিজন্য শূল ও বমন প্রতৃতি রোগে অতি উপকারী । অন্ুপান--শটীর- 
রস। উদরে বেদন। থাকিলে পটোলপত্ররস। 

বিড়ঙ্গলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতীকল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুষ্ঠী ও সৌহাগার 
বৈ" ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা এবং বিড়ৃঙ্গশাস ১৮ তোলা এই সমস্ত 
চূর্ণ জলে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি । 

ক্রিমিকালানলরস । কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাও বা 
কামলারোগে রোগীর উদরাময় এবং চক্ষু ও গলদেশে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ 

৩ ১ 



১৭৮ আয়ুবের্বদশিক্ষা।। 

হইলে, এই ওঁষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে । ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক | 
অন্থপান--ধনে ও জীরার কাথ ব! শটার রস অথবা ভাটিপাতার রস ও মধু। 

ক্রিষিকালানলরস | বিড়ঙ্গের শাস ১৬ তোলা, বিষ ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রস ২ 

তোলা এবং গন্ধক ২ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়! ছাগীতৃষ্ধজে মর্দন পূর্বক ছায়ায় 
শুদ্ধ করিবে। বটী২রতি। 

ক্রিমিরোগারিরস | পাু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠদেশে ক্রিমি 

সঞ্চিত হইলে এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত, অগ্নিমান্দ্য ও জর প্রভৃতি 

উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ক্রিমিজন্ 
উদ্ররাময়রোগে এই ওঁষধ ব্যবহৃত হয় । অন্ুপান--মুখার রস ও মধু । 

ক্রিমিরোগারিরস | পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, ধাইপুষ্প, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, 
রপাপ্তন, আকনাদিঃ বালা, বেলগু ঠ ও পিপ্ললী; এই সকল ত্রব্য প্রত্যেকের ১ ভাগ এবং 

ষরিচ, শু ঠ ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ; সমস্ত ত্রব্য একজ করিয়া মর্দন পূর্বক 
ভীমরাজের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২রতি। 

ক্রিমিভদ্রেবটিকা ৷ বালকের কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং 

পাও বা কামলারোগ প্রকাশ পাইলে অথব! পাওুরোগে উদরাময়, চক্ষু, শিরো- 
দেশে ও পদাদিতে শোথ, বমন, অগ্রিমান্দ্য ও অল্প জর প্রভৃতি উপসর্গ দুষ্ট 

হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। শিশুদিগের ক্রিমিজন্য এ 

সকল রোগে এই ওঁধধ অত্যন্ত উপকারী । এই ওঁষধে ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয়। 

অন্ুপান- শটীর রস ব। পল্তাপাতার রস; স্বতাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে চীপা- 
ফুলের পাতার রস। 

ক্রিবিভক্রবটিক1। নিম্বপত্র, পটোলপত্র, শটীর পালো, বিড়ক্রশাস, শঙখ্ভম্ব, মৃথা, 
যমানী, গু ঠ, কুড় ও কাটানাগফেশর পাতা! ঃ এই সকল ত্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, 
রৌগ্াভন্ম ১* তোল! ও পলাশবীজ ২* তোলা! ; সমস্ত মিজ্িত করিয়া টাপাফুলের পাতার 
রসে মর্দন করিবে । ৰটী ৩ রতি। 

পা ও কামলারোগে_ _সঙ্দি ও কাস-চিকিৎসা । 

মহালন্ষমীবিলাস | পাঙ্ বা কামলারোগীর কাস, অত্যধিক সব্ধি 

ও তন্দ্রা লক্ষিত হইলে অথবা কফজ পা রোগীর মন্দজর, অরুচি, 



পাণ্ডু, কামল। ও হলীমক-চিকিতুসা। ১৭৯ 

ও সর্বশরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ওঁধধ প্রাতে সেবন, 
করিতে দিবে । অন্গপান--পানের রস বা আদাররস। 

মহালগ্দ্রীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

শ্রেক্সশৈলেন্দ্ররস। পা বা কামলা! রোগীর অল্পজ্বর, সর্দি, কাস 

গলাবেদনা ও গাব্রগুরুতা প্রভৃতি শ্লৈম্মিক উপসর্গ সকল দৃষ্ট হইলে; অথবা! 
কফজ পাওুরোগীর সর্দি, শোথ ও আলম্ত প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই 

ওষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-_-পানের রস ও মধু বা! নিসিন্দা- 
পাতার রস ও মধু। 

শ্নেক্সশৈলেন্ত্রস। প্রস্ততবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

পাও ও কামলারোগে--বমন-চিকিৎস। | 

সপ্তান্বতলৌহ । পাও বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে এবং 

তৎসঙ্গে অরুচি, অন্পজ্বর, হস্ত ও পদাদিতে শোথ প্রস্ৃতি উপদ্রব পরিলক্ষিত 

হইলে, এই গুঁধধ সেবন করিতে দিবে । শুলরোগেও এই ওঁধধ ব্যবহৃত হয়। 

অনুপান--গব্যহুঞ্ধ অথব। পল্তার রস বা হিঞ্াার রস। 

সপ্তায়ুতলৌহ | বষ্টিমধুঃ হরীতকী, আমলা, বহেড় ঃ এই সকলের চুণ সমভাগ এবং 
সব্বসমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়। স্বৃত ও মধু দ্বারা মদ্দন কারবে। বটী ৫ রতি। 

ধাত্রীলৌহ । পাওু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে, এবং তৎ- 

সঙ্গে অরুচি ও জবর প্রভৃতি উপন্রব লক্ষিত হইলে, এই ওধধ প্রাতে ও অপ- 
রাহে সেবন করাইবে । এই ওঁধধ অন্নপিত্তে ও শুলে ব্যবস্ৃত হয়খ অনু- 

পান--পল্তাররস ও চিনি। 

ধাত্রীলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পাও ও কামলারোগে-_অরুচি-চিকিৎসা। 

আর্কমাতুনুঙ্জীবলেহ । পাও ও কামলারোগে রোগীর মুখে অরুচি 
হইলে, অন্পপানাদিতে অনিচ্ছ! জন্মে, এই অবস্থায় এই ওধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং পাও বা কামলারোগে 



১৮৩ আম্ুবেরেদ-শিক্ষ] | 

রোগীর অরুচির সঙ্গে মৃছু জবর, শোধ, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ দুষ্ট 
হইলে, তাহাও এই ওঁষধ প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। অন্পান_জল। 

আত্র কমাতুলুঙ্গাবলেহ। আদার রস /৪ সের, ইক্ষুগুড় /২ সের ও টাবালেবুর রস /1, 
সের; এই সমস্ত মুছ অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে উহ্াতে দারুচিনি, তেজপাতা, 

এলাইচ, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হ্রালভা, চিতা, পিপুলমুল, 

ধনে? জীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোল! মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে! মাত্রা 

চারি আন!। 

স্থধানিধিরস | পাঙু ও কামলারোগে রোগীর অরুচি হইলে, এই 
গুধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; ইহাতে অন্ন তক্ষণে ইচ্ছা জন্মে এবং 

অগ্রিমান্দ্য, শূল ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অন্থুপান-_ইক্ষুগুড়। 

নুধানিধিরস। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

পাড, কামল৷ ও হলীমকরোগে-_ পথ্য। 

রোগীকে পুরাতন শালিততুলের অন্ন; যব ও গমের তঞ্জুল দ্বার! প্রস্তত 
বিবিধ খাগ্ছাদ্রব্য দেশকালান্ুসারে প্রদান করিবে । এই রোগে মুগ, অড়হর ও 
মস্থরের যুষ এবং জাঙ্গল জন্তর মাংসরস অতিশয় উপকারী । পটোল, পাকা- 
কুমড়া, কাচকলা* হিঞ্চেশাক, গুলঞ্চ, নটেশাক, পুনর্ণবাশাক, বেগুন, রসুন, 

পেঁয়াজ, পাকা আম, তেলাকুচা, শিঙ্ষিমাছ, তত্র ( ঘোল ), দ্বৃত, তিলতৈল ও 
মাখন প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন রোগীকে দোষ ও কাল বিবেচন! করিয়! প্রদান 
করিবে। ম্ানকালে সমস্ত শরীর মার্জন পূর্বক রোগীর নান করা কর্তব্য; 
কিন্তু জর, শোথ, উদরাময় থাকিলে ন্নান নিষিদ্ধ । 

উদরীরোগ-_চিকিৎসা 
বাতোদরীর লক্ষণ । বাতোদরে রোগীর হস্ত, পদ, নাতি ও কুক্ষিতে 

শোথ জন্মে এবং কুক্ষি, পার্থ; উদর, কটি, পৃষ্ঠদেশ ও পর্বস্থানে বেদনা 
লক্ষিত হয়? কাস শুদ্বাবস্থায় উখিত ধুহয়, সর্বাঙ্গে বেদনা, রোগীর অধো- 



উদররোগ-চিকিৎস । ১৮১ 

দেশের অর্থাৎ নাতির নিক্রভাগের গুরুতা, মলরোধ, ত্বক, চক্ষুঃ ও মূত্র 

প্রভৃতির কৃষ্ণবর্ণাতা বা অরুণবর্ণতা, অকম্মাৎ উদরস্থ শোথের হাঁস ব৷ বৃদ্ধি, 

উদরে স্থচিকাদারা বিদ্ধবৎ বেদনা* হুল্স্ুত্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহ দ্বারা উদর 
আচ্ছাদিত এবং উদরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থলের 
হ্যায় শবের অন্ুতব ; এই সকল লক্ষণ বাতোদর রোগীর প্রায়শঃ প্রকাশ 

পায়। সমর সময় এই রোগে বায়ু উদরের মধ্যে বেদন। জন্মাইয়! £এবং শব্দ 
উৎপাদন করির। ইতস্ততঃ বিচরণ করে । 

পিতোদরীর লক্ষণ । পিতোদরে রোগীর জর, মুচ্ছা, দাহ, পিপাসা; 

মুখে কট,আস্বাদ, ভ্রান্ত, অতিপার, ত্বক ও নয়নাদির পীতাতা৷ দৃষ্ট হয় এবং 
উদর বিন্দু বিন্দু ঘন্মযুক্ত ও উদ্মাবিশিষ্ট এবং দাহান্বিত বোধ হয়। হরিৎ 

পীত বা তাত্রবর্ণ শিরা সমূহ দ্বার! উদর ব্যাপ্ত এবং ধুমের ন্যায় উদগার উঠিতে 
থাকে, পেত্তিকোদর শীত্্ পাকিয়া জলোদরে পরিণত হয়। 

শৈম্সিক উদরার লক্ষণ । শৈদ্মিক উদ্রে রোগীর অবসন্নতা, শো, 

শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং ত্বক ও চক্ষু প্রভৃ- 

তির শ্বেতাতা দৃষ্ট হয়; উদর স্তব, নিগ্ধ, শুর্লশিরা সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অত্যন্ত 
বৃহৎ ও দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন, স্পর্শে শীতল, গুরু এবং নিশ্চল 
বোধ হয় অর্থাৎ উদরস্থ শোথ বৃদ্ধি পাইলে উদর বৃহৎ, কঠিন এবং স্পর্শকালে 
শীতল বোধ হইয়া থাকে। 

সাম্নিপাতিক উদরীর লক্ষণ। ছুঃশীলা কামিনীগণ কোনও পুরুষকে 
অন্ন বা পানীয় দ্রব্যের সহিত নখ, লোম, মূত্র বিষ্ঠা অথবা আর্তব মিশ্রিত 
কৰিয়। সেবন করাইলে অথব। কোনও ব্যক্তি শক্রতাবশতঃ সংযোগজ বিষ- 
তক্ষণ করাইলে কি দৃষিতজল ও দুবী বিষ ( অগ্র্যা্দির উপঘাত দ্বারা প্রভাব 
বিহীন বিষ) সেবন দ্বারা এ সকল ব্যক্তির রক্ত এবং বাতাদ্দি দৌধত্রয় 

কুপিত হইয়! সান্লিপাতিক উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শীতল 
বামুতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে বদ্ধিত হয় ও রোগীর দ্রাহ উপস্থিত হয়, এই 
রোগে রোগীর কুশতা ও নিরন্তর মৃচ্ছ। হয় এবং শরীর পাুবর্ণ লক্ষিত হয় ও 
পিপাসায় কগঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে, সান্নিপাতিক উদরকে দৃষ্যোদর কহে। 



১৮২ আযুর্বেবদ-শিক্ষা। | 

বন্ধোদরীর লক্ষণ | যে সকল ব্যক্তি তোজনকালে শাক, শানুক ব৷ 

বালুকাযুক্ত অন্ন ভোজন করে, সেই সকল ব্যক্তির মল দূষিত হইয়া সন্মাজ্জনী 

(বাটা) নিক্ষিপ্ত তণাদ্ির গ্ঠায় ক্রমশঃ অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয় এবং 

গুহদ্বারে মল রুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে এ সকল মল অল্প অল্প নির্গত হয়, এই 
রোগে হৃদয় ও নাতির মধ্যস্থ উদর বৃদ্ধিপ্রাঁণ্ত হয় । ইহাকে বদ্ধোদর কহে। 

ক্ষতোদরীর লক্ষণ । ভুক্তদ্রব্যের সহিত কোন প্রকারে কণ্টকাদি 

মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে অথবা কোনও প্রকারে উহা! উদরে প্রবেশ 

করিলে অন্ত্র নাড়ীকে ভেদ করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে, এই রোগে 

অন্ত্রের ক্ষত স্থান হইতে অধিক পরিমিত জল গুহাদ্বার দিয়! পুনঃ পুনঃ নিঃস্ত 

হইয়া থাকে এবং নাতির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পায়, ইহাতে হুচিবিদ্ধপ্রায় 
এবং বিদীর্ণপ্রায় বেদনা অনুভূত হয়, ইহাকে ক্ষতোদর কহে । 

জলোদরীর লক্ষণ । যে সকল ব্যক্তি ন্নেহপাঁন বা! পিচকারী গ্রহণ 

করিয়া অথবা বমন, বিরেচন কিন্ধা নিরূহবস্তি গ্রহণ করিয়! শীতল জল পান 

করে, তাহাদিগের উদ্ররস্থ ধমনীসমূহ দূষিত হয় এবং ন্নেহদ্বারা প্রলিণ্ড হয়, 
এই রূপে রসবহ। নাড়ীর বহির্ভাগে অশ্নরস সঞ্চিত হইয়া জলোদর উৎপাদন 

করে, ইহাকে জলোদর কহে। জলোদরে উদর চক্চকে, বৃহত্ জলপূর্ণ ও 
প্রায়শঃ স্ফীত এবং নাভিদেশের চতুর্দিক বেদনাধুক্ত ও চর্ম্নির্ম্িত জলপূর্ণ 
থলের ন্যায় কম্পিত ও শবযুক্ত হয়। 

জাতোদকোদরীর লক্ষণ | জাতোদকোদরে উদর ক্ষোভিত হইলে 

জলপুর্ণ চর্ম নির্টিত থলের ন্যায় অল্প শব্দ হয় এবং শিরা সকল প্রায়শঃ দৃষ্টি- 
গোচর হয় না, কিন্তু জলপূর্ণহেতু উদর অত্যন্ত বৃহৎ হয় এবং রোগীর আলস্য, 

মুখের বিরসতা" মৃত্রাধিক্য, পাতলা দাস্ত; অগ্রিমান্দ্য ও শরীর পাওুবর্ণ লক্ষিত 
হইয়াথাকে। জাতোদকোদর জলোদরের প্রায় তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট । 

উদ্ররোগের যুক্ত অসাধ্য লক্ষণ। 

সমস্ত উদর রোগই বনুষত্ে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কষ্টসাধ্য । বলবান্ ব্যক্তির খ 

জাতোদকোদর ভিন্ন অন্তান্ত উদরীরোগ অল্প দিনের হইলে ও ঘত্পূর্বক 
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চিকিৎসিত হইলে, প্রশমিত হইতে পারে। বন্ধোদর বা জলোদর পনরদিনের 
অধিক কালজাত হইলে, তদ্বার] প্রায়শঃ রোগী বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

যে উদরীরোগীর চক্ষুতে শোথ, লিঙ্গনাল বক্র, এবং বল, রক্ত ও অগ্নি 

নষ্ট হইয়াছে এবং চর্ম হুম্্ম ও ক্লেদযুক্ত, সেই রোগীর রোগ অসাধ্য, স্থৃতরাং 
তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । 

পার্খবেদনা, অরুচি, শোথ ও অতীসারাক্রান্ত উদররোগীর রোগ অসাধ্য। 

তত্তিন্ন যে সকল উদরী রোগে রোগীর দাস্ত হইলেও উদর বায়ূপূর্ণ লক্ষিত 

হয়, তাহাদ্দিগকেও পরিত্যাগ করিবে । 

উদ্ররোগ-চিকিৎসাবিধি | 

উদ্ররোগে উদরে বা স্থানবিশেষে অথব। স্মস্ত উদরে শোথের আধিক্য 

সহজেই উপলব্ধি হয় এবং সমস্ত উদরীরোগের শোথ একটী প্রধান লক্ষণ। 
এই শোথ লক্ষণতেদে উদ্ররের স্থান বিশেষে হবাদবৃদ্ধিরূপে দৃষ্ট হয় এবং হস্ত 
পদাদি অঙ্গেও লক্ষিত হয়। দৌোষভেদে উদ্রী রোগের লক্ষণ] পৃথক পুথক্ 

দেখিতে পাওয়া যায়। বাতোদরে নাভির নিম্মতাগের গুরুতা ও উদর বায়ুপূর্ণ 
থাকে, শ্লৈম্সিক উদরে সমস্ত উদর গুরু ও ভারাক্রান্ত হয়, বদ্ধোদরে হৃদয় ও 

নাতির মধ্যদেশ শোথপূর্ণ হইয়া উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ক্ষতোদরে নাভির 
অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; জলোদরে এবং জাতোদকোদরে 

রোগীর উদর শোথের প্রবলতাবশতঃ বৃহৎ জলপুর্ণ থলের ন্যায় বোধ হয় ও 
চক্চকে দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ শোথ যেমন প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে মৃত্রের 
এবং বায়ুরও রোধ তৃষ্ট হয় অর্থাৎ যথারীতি মৃত্রের প্রবর্তন ও উদরস্থ বামুর 
নির্শমনের অভাব লক্ষিত হয়। অন্টান্ত উদরীরোগ লক্ষণত্বারা নির্বাচন 

করিবে । পৈত্তিক উদ্দরী এবং জাতোদক উদ্দরী প্রভৃতি রোগে যদিও অতিসার 
লক্ষিত হয়, তথাপি উহাতে উদরস্থ বায়ুর কুদ্ধত বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বাস্ুর 

প্রায়শঃ অন্থুলোমতা হয় না । 

অনেকস্থানে এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয় যে বায়ু কর্তৃক প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, 
৩।৪ দিন পরে দান্তের ওঁধধ প্রয়োগ করিলে ২।১ বার অতি অল্প মল নির্গত 
হয়, কিন্ত উদর বাযপুর্ণ থাকে, লীহোদর বা যক্দ্ধান্যুদরেও প্রায়শঃ কোষ্ঠততদ্ধি 



১৮৪ আয়ুবেবদ-শিক্ষা | 

হয় না, গ্লীহা! ও যক্কৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তৎসঙ্গে উদরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
এবং হস্ত ও পদাদিতে ক্রমশঃ শোথ পরিব্যাপ্ত হয়। এস্থলে উদরীরোগে 

শোথ অর্থাৎ জলসঞ্চারের কারণ অবগত হওয়া! আবশ্ঠক, লোকের সুস্থাবস্থায় 

রসবাহিনী ধমনী সকল সর্বদা রক্ত উৎপাদন করে এবং এ সমস্ত রস অর্থাৎ 

জলীয় ধাতু আবার লসিকা পথে শোধিত হয়, কিন্ত এ কার্য্যের ব্যাঘাত 

হইলে রস সঞ্চিত হইয়। স্থানবিশেষে শোঁথ উত্পাদন করে এবং বিবিধ কারণে 

রক্তের কিয়ৎ ভাগ জলীয়াংশে পরিণত হইয়া শোথ বৃদ্ধি করে ও চর্ম নিয়স্থ 

, ধমনীসমূহে রস সঞ্চিত হইয়া, সেই স্থান স্ফীত হর এবং এ স্থান অঙ্গুলি 
দ্বার! টিপিলে গহ্বরের ন্যায় হয় অর্থাৎ তত্রত্য জলীয়াংশ সন্নিকটবত্তী স্থানে 
গমন করে ওকিছু কাল পরে পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিলে এ স্থান 

পূর্ণ হয়। শোথ পরীক্ষা করা তত কঠিন নহে, উহা অঙ্গুলিদ্বারা সহজে 
পরীক্ষা করা যায়। এই উদ্ররী রোগ শরীরে কি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, 

তাহা অবগত হওয়া একান্ত কর্তব্য, অগ্নির মন্দতা এবং বাম়ুং পিত ও 

্রেম্সার প্রকোপই এই রোগের কারণ । বিবিধ কারণ বশতঃ এবং বিবিধ 

রোগ হইতে অমিমান্দ্য হইলে, বাতাদি দোষ সংদৃষিত হয়, পিত্ত অর্থাৎ 

পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ আমাশয়স্থিত শ্লেম্াও হুষিত হইয়] 

থাকে, সুতরাং বামুর অন্ুলোমাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, পাচকাণ্রির ক্রিয়ার 

ব্যাঘধাত বশতঃ অন্ঠান্স রসাদি ধাতুগত উদ্মারূপ অগ্নির ক্রিরার বিপর্য্যয় 

ঘটে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ষথা--“পাচকং পচতে তুক্তং শেবাগ্রিবলবর্ধনং” 

অর্থাৎ পাচক পিত্ত অন্নকে পরিপাক করে ও অবশিষ্ট ক্ষিত্যাদি মহাভৃতগত 

অগ্নি ও রসাদি সপুুসাধুগত উন্মারূপ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে; 
কিন্তু পাচকাণ্সি নষ্ট হইলে রস ও বক্কাদি সমস্ত ধাতুর তেজ নষ্ট হয়, 
বায়ুও পিত্ত অর্থাৎ অগ্নির অভাবে কার্য্যকারী হয় না। এক্ষণে স্পষ্টতঃ 

বোধ করা যায় যে ধমনীস্থিত রস নিয়মিতরূপে অগ্নির অভাবে শোষিত 
হইতে পারে ন।৷ এবং রক্তও যথারীতি বর্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং 

এ রস একস্থানে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে, বিরেচনাদি দ্বারা বা মৃত্রকারক 
রব্য..দ্বারা উহার ভাস হয়, সুতরাং উদ্দরীরোগে সর্বদা উদরে দোষ 
পুর্ণ থাকে, অতএব বাতাদি দোষনাশক ক্রিয়া সর্বদা করিবে এবং 
অগ্রিবলবর্ধক খাগ্ঠ প্রধান ও বিরেচক ওঁষধধ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ 

কৰিবে। 
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উদরীরোগের প্রথমাবস্থা । উদররোগীকে সর্বদা বিরেচনার্থ 

বিবিধ ওঁধধ প্রদান করিবে এবং সর্বদা শীতল বায়ু বা জল রোগীর শরীর ল্পৃষ্ট 
ন। হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেহেতু শীতল বায়ু বা জল সংস্পর্শে 

রোগীর দীস্ত বন্ধ হয়, উধধে কোনও উপকার হয় না। প্রথমাবস্থায় অগ্ন- 
জ্ীপক ও মুছ্বিরেচক উঁষধ যথা__পুনর্ণবাদি কাথ, পুনর্ণবাদিচুর্ণ ও পটোলাদ্য- 
চর্ণ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বাতজ উদরে উদরাগ়্ান হইলে 
বিশেষতঃ বদ্ধোদরে বাছুর অন্ুলোম এবং অগ্নির সন্দীপনার্থ কুষ্ঠাদিচুর্ণ বা 
সামুদ্রাগ্চচূর্ণ যথারীতি সেবন করাইবে এবং দশমূলের কাথদ্বারা পিচকারী 
প্রদান করিবে, বিরেচক উঁষধ সেবনে রোগীর ২। ১ বার দাস্ত হইবার পর 

উদর কোমল হইলে, উদরে বস্ত্র বেষ্টিত করিয়। রাখিবে, ষেন বহিঃস্থ শীতল 

বায়ু উদরে ন! লাগে । এইব্প ক্রিয়া! দ্বারা উদরাগ্নান নিবৃত্ত থাকে । অন্তর 

রোগীকে রক্তশালি তণ্ুলের পেয়। বা! কুলথকলাই প্রভৃতির যুষ অবস্থান্থসারে 

সেবন করিতে দিবে এবং যে সমস্ত রোগীর সময় সময় পাতল৷ দাস্ত হয়, তাহা- 

দ্িগকেও শারীরিক বল বিবেচনা করিয়! বায়ুর অন্নুলোষক ও কোষ্ঠশুদ্ধি- 

কারক কাথ ও চূর্ণাদি উবধ প্রয়োগ করিবে? কিন্তু রোগী দুর্বল হইলে অর্থাৎ 
বিরেচন ওষধ অসহ্ হইলে, তৃতীয়াবস্থান্থ সারে চিকিৎসা করিবে । উদরী রোগীর 

শোখের আধিক্য পরিলক্ষিত হইলে, রোগীকে শোথনাশক ওঁষধ যথা_ 

ক্রাষণাগ্ভলৌহ, ব্রিকট গ্ভলৌহ বা কট,কাগ্ঘলৌহ প্রভৃতি শোথের হ্রাস বৃদ্ধি 
বিবেচন৷ করিয়! প্রয়োগ করিবে । এই সমস্ত ওষধ উদরী রোগের প্রথমা- 

বস্থায়ই প্রয়োগ করিবে, এই সকল ওঁধধ সেবনদ্বারা শোথ ক্রমশঃ কমিতে 
থাকে। 

উদ্রীরোগের দ্বিতীয়াবস্থা | উদরীরোগে রোগীর শোখ ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি পাইলে, &ঁ সমস্ত শোথ নাশক ওষধে তাদশ উপকার পাওয়। যায় না, 
তখন অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ রোগী সবল হইলে এবং উদরস্থ শোথ অতিশয় 
বৃদ্ধি পাইলে, তীক্ষ বিরেচক উষধ যথা-_ছুষ্ধবটা ও ইচ্ছাতেদীরস প্রভৃতি 
সেবন করাইবে এবং এ সকল ওবধের নিয়মান্থসারে রোগীকে দুগ্ধ বা দধি- 
সংযুক্ত অন্পপথ্য অল্পপরিমাণে প্রদান করিবে, রোগীর গান্রে শোথ থাকিলে 

ঘুটের ছাই লেপন করিবে। তীক্ষবিরেচন সকল রোগীর পক্ষেই ব্যবস্থা । 

উদরাবাগবর ততীযাবস্ঠ! | উদররোগীর শোথ অত্যন্ত রৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
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হইলে এবং রোগী অতিশয় দুর্বল হইলে, বিরেচন ওষধ প্রদান কর] অন্যায়, 
এইরূপ অবস্থায় ব্বর্ণপর্পগী ও রূসপর্পটা প্রভৃতি রোগীকে রোগের বলাবল 

বিবেচনা করিয়। সেবন করিতে দ্দিবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান কবিবে, 

জলোদরে শোথের প্রবলত! লক্ষিত হয়, এই অবস্থায় শল্য শান্ত্রানুসারে অস্ত্র 

দ্বার! নাভির নিক্রতাগ ছিদ্র (টেপ) করিয়৷ উদরস্থ জল বাহির করিবে, শাস্ত্রে 

উক্ত হইয়াছে যখা_জাতং জাতং জলং অ্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শন্ত্রকর্ম চ। 

জলোদব্ে বিশেষেণ দ্রবসেবাং বিবজ্জয়েৎ ॥ অন্ঠান্ত উদররোগেও জল বাহির 

করিয়! উঁধধ প্রয়োগ করিলে চিকিৎসায় শীঘ্র ফল দর্শে, কিন্ত প্লীহোদর, 

যরুদ্দাল্যুদর ও বদ্ধোদর রোগে এরূপ জল নিঃসারণ করিলে রোগী মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় । জল নিঃসারণ করিতে হইলে উদরে কি পরিমাণ জল সঞ্চিত হুই- 

যলাছে, তাহা বিবেচনা করিয়। শত্ত্রকর্ম্নে পারদর্শী চিকিৎসকত্বার। এ জল নিঃসা- 

রিত করাইবে, জল নিঃসরণ কালে উচ্চ বালিশের পার্খে পৃষ্ঠের ভার রাখিয়া 

রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং অতি সাবধানে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। 
চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিলে জল নিঃসরণ বন্ধ করিবে, কারণ এ অবশিষ্ট 

জল ওষধ প্রয়োগেও ক্রমশঃ হাস হয়; শোথ একবার এরপ ক্রিয়াদার! হ্রাস 
হইলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে দ্বেখা যায় এমতাবস্থার, পুনঃ পুনঃ জল 

নির্গত করা যায় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক ওষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য, 

যেহেতু এরূপ জল নিঃসরণ ক্রিয়া রোগীর আশু কষ্ট লাঘবের কারণ মাত্র । 
এইরূপ ক্রিয়ার পর স্বর্ণপর্পটী, রসপর্পটী বা! লৌহপর্পটী প্রভৃতি ওঁষধ সেবন 

করাইবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবে । রোগীর পিপাসা হইলে 

কেবল নিজ্জল দুধ পান করিতে দেওয়। আবশ্তক এবং শোথ একেবারে হাস 

হইলে মাণমণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ছুগ্ধ ও পুরাতন শাল তওুলের অন্ন পথ্য 

দেওয়া কর্তব্য । লবণ ও জল কিছুদিন বন্ধ বাখাও একান্ত কর্তব্য ; কারণ 

সহসা লবণাক্ত ব্যঞ্রনাদি বা জলীয়দ্রব্য সেবনে &ঁ রোগ পুনর্বার বৃদ্ধি পাইয়। 

রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে । শোথের নিবৃত্তি হইলে 
রোগীকে শিশিরের জল প্রদান কর! যায় এবং এ জলে ব্যপ্রনাদি পাক 

করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে । রোগীর শোথ নিবৃত্ত হইলে সৈম্ধবলবণ 

ও ঘ্বুতপক ব্যগ্ুনাদি ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে, রোগ নিবৃত্ত হইলে, 

পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির আশঙ্কা! থাকে, সুতরাং রোগীকে অতি সাবধানে রাখা 
াবন্তক । রোগের প্রবলাবস্থায় শিরাসমূহ জলপুর্ণ থাকায় নাড়ী অতিশয় 
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শিথিল ভাবে স্পন্দিত হয় এবং রোগ ষতই হাস পায়, নাড়ী ততই মৃছ্ধভাব 

ও জড়তা পরিত্যাগ করে । 

ললীহোদর ও যকৃতদ্দালুযুদরে বিধি । শ্রীহোদর বা যকৎদান্যুদর 
উৎপন্ন হইলে, বাতাদ্দি দোষ বিবেচনা করিয়া শ্লীহা ও যকৃতের ওঁষধ সেবন 
করাইবে, অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দান্যুদরে বামুর প্রবলত। লক্ষিত হইলে এবং 

কোষন্ঠবদ্ধ, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্ণ দৃষ্ট হইলে, মাঁণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ 
মাঁণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রতৃতি তঁষধ এবং সবল 

রোগীকে যক্ৃৎ প্লীহারিলৌহ ও প্রীহশার্দ,ল প্রভৃতি তীক্ষ বিরেচক ওধধ দিবে । 
পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে লোকনাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস, যকদরিলৌহ ও 
বৃহৎ যরুদরিলৌহ প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে এবং সবল রোগীকে মৃদু 

বিরেচক প্লীহা ও যকৎনাশক ওষধ প্রদ্দান করিবে, যেহেতু উদরীরোগে কোষ্ঠ 
শুদ্ধিকারক ওষধ একান্ত আবস্তক। কফজ ল্লীহোদর বা যকৎদ্দানুযদ্বরে শ্রীহার্ণব- 

রূস, ল্লীহারিরস ( মতান্তরে ), মহামৃত্যুঞ্য়লৌহ ও লৌহমৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি ওষধ 

প্রদান কৰ্রিবে, যে সমস্ত ওষধে প্রত্যহ ২। ৩বার দাস্ত হয়, এরূপ উষধ 

প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রয়োজ্য । রোগী হুর্বল হইলে বিরেচক ওষধ প্রদান 
করিবে না, রোগের প্রথম অবস্থার রোগীকে পটোল, করলা, ডুমুর, শজিনার 
খাঁড়৷ প্রসৃতির ব্যঞ্ণন ও পুরাতন শালিতগুলের অন্ন প্রদান করিবে, কিন্তু 

রোগ প্রবল হইলে রোগীকে মাণযণ্ড পথ্যরূপে প্রদান কারবে। জ্বরের জন্ত 

পুটপর ৰিষমজ্বরাস্তকলৌহ, সর্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎ্সর্বজ্বরহরলৌহ অথবা বৃহৎ 

জ্রচিস্তামণি প্রভৃতি ওষধ দোঁষভেপ্দে ব্যবস্থা করিবে । প্লীহোদর এবং 

যৃৎদ্দাল্যুদরে শোথ নিবারণার্থ ক্র্যবণী্ভলৌহ, ত্রিকট,কাছলৌহ ও শোথ- 
কালানলরস প্রভৃতি অবস্থাতেদে প্রদান কর! যাইতে পারে। এ&ঁ সকল 
ওষধ প্রদ্দান করিলে এবং মাণমণ্ড পথ্য প্রদ্দান করিলেই প্রায়শঃ এ রোগ 
দূরীভূত হয়। উদরীরোগে পিপ্ললীবর্ধমানা প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার 

পাওয়া গিয়াছে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “পিপ্ললীবর্ধমানন্ব। কল্পৃষ্টং প্রয়োজয়েৎ। 

জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি॥” প্লীহোদরে ইহার গুণ বিশেষরূপে 
পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি, বিশেষতঃ কফজ শ্লীহোদরে ইহা৷ উৎকৃষ্ট ওষধ। 

নীহোদর অথবা যকদ্ধালুযুদরে রোগীর জ্বর, হস্ত, পদ্দ ও উদরে শোথ ও কাস 
প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং অবস্থাতেদে মলের তরলত৷ বা কোষ্ঠকাঠিন্য 
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দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠবল বিবেচনা করিয়া গ্লীহা ও 

যরুতের উধধ যেমন প্রয়োগ করিবে, জর ও কাস প্রভৃতির জন্যও সেইরূপ 

ওষধ প্রদান করা আবশ্তক । 

উদ্রীরোগে শোথ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে; রোগীর 

অগ্নিবল বিবেচনা করিয়। বিন্দত্বত, চিত্রকঘ্বত ও রসোনতৈল প্রভৃতি বধ 
সেবন করিতে দ্রিবে। যেহেতু রসচিকিৎসো্ত বিবিধ বটিক' এবং চূর্ণ বধ 
দ্বারা রোগীর শরীরের বাতাদিদোষ যথারীতি সংশোধিত ন! হইলে, পুনরায় 
রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় ত সমস্ত ওষধ প্রয়োগ 

করিলে শরীর সংশোধিত হয় এবং বাতাদিদোষও সমতাপ্রাপ্ত হয় । 

উদ্রীরোগে-উষধ ৷ 

পুনর্ণবাদিকাথ । বাতোদরের প্রথমাবস্থার রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কুক্ষি, 

পার্খ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং উদরে গুড়, গুড়, শব ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ 
হইলে এবং হস্ত ও পদাদিতে শোথ লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই কাথের সহিত 
গোমুত্র এবং শোধিত গুগগুলু প্রত্যেকে ।* আনা মিশ্রিত করিয়। সেবন 

করিতে দিবে, শ্নৈশ্মিক উদরে বা পৈত্তিক উদরেও এই কাথ প্ররোগ 

করা যায়। 

পুনর্ণবাদি কাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্ এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত 

২ ভোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা। 

পুনর্ণবাদিকাথ ( মতান্তরে )। বাতোদরের প্রথম অবস্থায় রোগীর 

হস্ত, পদ ও কুক্ষিদেশে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং পার্খ, উদর ও কটিদেশে 

বেদনা এবং কোষ্ঠবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধে গোমুত্র ও শোধিত গুগগুলু 
প্রত্যেকে ।* আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে | 

পুনর্ণবাদদিক্কাথ। ( মতান্তরে )1 পুনর্ণবা, দেবদারু, হরিজ্রা, কট.কী, পল্তা, হরীতকী, 
নিমপাতা, মুখা, শু ঠ ও গুলঞ্চ। এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ ভোলা ; 
শেব ৮ তোলা । 



উদররোগ-চিকিৎুসা । ১৮৯ 

বাতোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং কুক্ষি। 

উদর ও কটিদেশে বেদন! দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথের সহিত এরও তৈল ॥* তোলা! 
প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 

দশমূলাদিক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

দেবদার্ববাদিযোগ | সান্নিপাতিক উদরে, বাতোদর ও শ্রৈশ্মিক উদ- 

রের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই যোগ রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে 

প্রাতে গোমৃত্র সহ পান করিতে দিবে, ইহাদ্বারা শোথ নষ্ট হয় এবং উদদরস্থ 
ক্রিমিও নির্গত হইয়া থাকে । 

দেবদার্কধাদি যোগ । দেবদারু, শজিন। ও আপাং ; এই পকল ভ্রবোর চূর্ণ সমভাগে লইয়া 

গোমুত্রে মর্দন করিবে । মাত্রা %* আনা বা।* আনা । 

পটোলাদ্যচুর্ণ | বাতোদর, পিকোদর ও সান্নিপাতিক উদরে কিন্া 

বদ্ধোদরে অথবা জলোদরে রোগীর কোষ্টবদ্ধ, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ প্রভৃতি 

লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই চুর্ণ প্রথম একদিন প্রাতে গোমূত্র সহ সেবন করাইবে । 
ওঁষধ সেবনে দাস্ত হইলে ছয় দিন পর্যন্ত স্তঠ, পিপুল ও মরিচ সহ ছুপ্ধ পাক 

করিয়! সেই ছুদ্ধ সেবন করিতে দিবে, অবস্থা বিশেষে পেয়। প্রয়োগ কর যায়, 

সপ্তম দিনে পুনরার এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এইরূপ পুনঃপুনঃ 

প্রদান করিবে। 

পটোলাগ্চণ ৷ পটোলমূল, হরিদ্ৰা, বিড়ক্ত' হরীতকী, আমল! ও বহেড়া ইহাদের 

প্রত্যেকে ২ তোলা, কমলাগুড়ি ৪ তোলা, নীলবুহ্ধা কল ৬ তোলা, তেউড়ীমুল ৮ তোলা এই 

সমস্ত চূর্ণ মিক্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোল।। 

পুনর্ণবাদিচুণ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে 

এবং বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ও হস্তপদ্দাদিতে শোথ, কুক্ষি এবং 

কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ধধ রোগের প্রথম অবস্থায় 
গোমুত্র সহ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 

পগুনর্ণবািচুর্ণ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শু ঠ, কট. কী, গুলঞ্ ও দেবদারু । এই 

সকলের চূর্ণের সবান শোবিত গুগগুলু এবং তৎসমান হ্রীতকীচুর্ণ ষিশ্রিত করিবে। 

মাতা | আনা বা।* তোল! 

নু 



১৯১৩ আযুর্বেবেদ-শিক্ষা । 

পুনর্ণবাদিচূর্ণ ( মতান্তরে )। বাতিক, পৈত্তিক, ্লৈস্মিক, সারি- 

পাতিক উদ্রে এবং বদ্ধোদরে রোগীর সর্বাঙ্গে শোথ পরিলক্ষিত হইলে, এই 

ওবধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্গপান-_- 

গোমুত্র | 

পুনর্ণবাদিচুর্ণ ( মতান্তরে )। পুনর্ণবা, দেবদারু, গুলঞ্চেরচুর্ণ বা পালো, আকনাদি, বিন্ব- 

মূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিভ্রা, দারুহরিপ্রা, পিপুল, রক্তচিতা ও বাসক ; এই সকল 
জ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।* আনা বা ॥* আনা। 

ইচ্ছাভেদীরস | বাতিক, শ্নৈশ্মিক ও সান্িপাতিক উদরীরোগীর কোষ্ঠ- 
বদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে রোগীকে এই ওঁষধ প্রাতে সেবন 

করিতে দিবে, ইহাতে ৫ | ৭ বার দাস্ত হইলে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিতে 

দিবে, রোণীর শারীরিক বল অনুসারে এই ওঁষধ প্রদান করা কর্তব্য । 

দাস্ত বন্ধ হইলে লঘু পথ্য প্রান করিবে । অন্ুপান-__-আমকুলের রস। 

আনা পিপুল।* আনা, শু ঠ।%* আন! ও শোধিত জয়পাল বাঁজ ২॥* তোলা ; সমস্ত মিশ্রিত 

করিয়! আমরুলের রসে মর্দন করিবে । বটী--যটর প্রমাণ | 

হুপ্ধাবটী | বাতিক, শ্নৈম্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী রোগে 

রোগীর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ওঁষধ প্রাতে সাত 

দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে+ রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে রোগীকে পুরাতন 

শালিতওুলের অন্ন এবং নির্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, রোগীর পিপাসা 
হইলে কেবল নির্জল ছুপ্ধ পান করাইবে। অন্থপান_ গোছুগ্ধ । 

দুপ্ধবটী। হিঙ্গুলোখ রস, গন্ধক, বিষ, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 

বিড়ঙ্গ, লৌহ ও শোধিত জৈপাল বীজ ; এই সমস্ত ভ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র জলে মর্দন 
করিবে । বটী৩রতি। 

 ছুগ্ধবটা ( মতান্তরে )। বাঁতিক, ক্লৈশ্বিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা 
জলোদরী অথবা বদ্ধোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং উদরস্থ 

শোথ প্রবল হইলে সবল রোগীকে এই ওঁষধ পরাতে সেবন করিতে দিবে, 



উদ্ররোগ-চিকিওস! । ১৯১ 

ওষধ সেবনাস্তে দাস্ত হইলে নির্জল হুপ্ধ ও পুরাতন তলের অন্নপথ্য দিবে, 

এইরূপ নিয়মে রোগীকে ১৪ দিন ইহা! সেবন করাইবে। অন্ুপান- গোছুগ্ধ। 

ছুপ্ধবটী ( মতান্তরে )। হিঙ্গুলোথ রস, গন্ধক, বিষ, পুঠ, পিপুল, মন্লিচ, হ্রীতকী, 
আমলা, বহেড়া ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং শোধিত গৈপাল বীজ ৯ 

তোলা; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়! তৃঙ্গরাজ রসে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি। 

জলোদরারিরস | জলোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং 

উদ্রে অধিক জল ( পোথ ) দৃষ্ট হইলে, সবল রোগীকে এই ওধধ পরাতে সেবন 

করিতে দিবে, উষধ সেবনান্তে পুনঃ পুনঃ দ্াস্ত হইলে এবং রোগী অত্যন্ত 

দুর্বল হইলে রোগীকে তক্র (ঘোল) মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিবে এবং পিপাসা- 

কালে তত্র অল্প অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে । অন্ুপান-_ উষ্জজল। 

জলোদরারি রস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা! এবং মনঃশিলা, হরিজ্রা, শোধিত 

জৈপাল বীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও ব্রক্তচিতা ; এই সকল 

দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়! দশ্তীমূলরস, সীজেররস ও 

ভৃঙ্গরাজ রসে যথাক্রমে ভাবন! দিবে । বটী২ রতি। 

বহ্িরস। বাতিক ও শ্নেম্িক উদরীরোগে বা বদ্ধোদরে রোগীর 

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ওঁষধ প্রাতে সেবন করিতে 

দিবে এবং দিনান্তে ( মধ্যাহে ) তক্রমিশিত অন্ন অল্প পরিমাণে তক্ষণ করিতে 

দিবে। ওষধ সেবন কালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ কর কর্তব্য । 

অন্ুপান- উষ্ণজল । 

বহ্থিরস। পারদ ও পন্ধক প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরিন্ত্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও 

মনঃশিলা প্রত্যেকে ২ তোলা, তেউড়ীমুল রক্তচিতা ও শোধিত জৈপাল বীজ; ইহাদের 
প্রত্যেকে ৩ তোলা, শুঠ, পিপুল, মন্রিচ, দস্তীমুল ও জীর! ; ইহাদের প্রত্যেকে ৭ তোল! ; 
এই সমুদ্দয় চুর্ণ একত্র করিয়া জয়ন্তী, সীজ্জের ক্ষীর, তঙ্গরাজ, রক্তচিতা ও এরগতৈলে 
ক্রমান্বয়ে ৭ বার করিয়া ভাবনা! দিবে । বটী২রতি। 

প্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা | জলোদরীরোগে রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা 

থাকিলে এবং উদ্বরে জলের ( শোথের ) আধিক্য দৃষ্ট হইলে, সবল রোগীকে 
এই ওধধ সেবন করিতে দিবে। উঁধধ সেবনে প্রবলবেগে পুনঃপুনঃ দান 
হইলে? রোগীকে অল্প পরিমাণে দধি সংযুক্ত অন্ন প্রদ্দান করিবে । উষধ সেবল 
কালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা উচিত। অন্রপান-_উষ্জজল । 



১৯২ আয়ুর্েরধদ-শিক্ষা। 

শ্রীবৈহ্যনাথাদেশ বটিকা। শঠ, পিপুল, মরিচ রসসিম্দুর ও হরীতকী, এই সকল 
সমভাগ, সর্বদমষ্টরির দ্বিগুণ শোধিত জৈপাল বীজ; এই সমুদর মিশ্রিত করিয়া আমরুলের 

রসে মর্দন করিবে । বটী২ রতি। 

পিপ্লল্যাদ্যলৌহ । উদরীরোগে রোগীর উদরাময় ও শোথ প্রবল 

এবং তৎসঙ্গে পাও, কামল!, অর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই 
বধ প্রাতে ও অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । ইহ পিত্ের প্রবলাবস্থায় 

প্রয়োগ করা উচিত। অন্ুপান- পুনর্ণবার রস। 

পিপ্লল্যাালৌহ। পিপুলমুল, রক্তচিতা. অভ্র শু"ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, 

বহেড়া, বিভক্ত, মুখা, রক্তচিতা, কপৃণর ও সৈম্ধবলবণ; এই সকল ভ্ত্রব্য সমভাগ এবং 

সকল চুর্ণের দমান লৌহ লইয়৷ একত্র জলে মর্দন করিবে, বটী ৩ রতি । 

চুলিকাবটা ৷ বাতিক, শ্লৈম্সিক ও সান্লিপাতিক উদরে, জলোদরে, 

বদ্ধোদরে বা শ্রীহোদরে অথব। যকুদ্ধানুযুদদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং 

রোগী সবল হইলে, এই উঁধধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ তীব্র 

বিরেচক, অতএব বিবেচন। পূর্বক রোগীকে প্রদান করিবে । অন্থপান__ 

উষ্ণ জল। 

চুলিকাবটী। পারদ, গঞ্ধক, বিষ, হরিতাল, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীত কী, আমলা, 

বেড়া ও সোহাগার থৈ; এই সকল সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির চতুগধ শোধিত জৈপাল- 

বীজ; এই সমস্ত প্রব্য মিশ্রিত করিয়! ভূজরাজ ও কেশুরিয়া রসে মর্দন করিয়। পুনরায় 

মধুর সহিত মর্দন করিবে। বটা২ রতি। 

পিপ্ললীবর্ঘমানা | শ্লৈপ্সিক উদরীরোগে ও প্লীহোদরে রোগীর শোখ 

দুষ্ট হইলে, এই ওধধ রোগীর বয়ঃক্রমান্ুসারে ৫1৬1৭ বা ৮ রতি ক্রমে প্রত্যহ 
মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া ১* দশ দিন পর্যন্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং এ 

নিয়মে মাত্রা হাস করিবে। লবণ ও জল বন্ধ রাখিয়। রোগীকে দুগ্ধ ও অন্র 
পথ্য দিবে । 

পিগলীবর্ধমানা। প্রস্ততবিধি ১০৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

্বর্ণপর্পটা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক, সান্লিপাতিক উদরী ও জলো- 
দরী, বদ্ধোদরী এবং ক্ষতোদরী রোগীর তৃতীয়াবস্থায় অর্থাৎ রোগী হুর্বল হইলে 
অথবা শোথ ও উদরাময়ের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ প্রাতে ১ রতি 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া! সেবন করাইবে, এইরূপ ১০ দিন ওধধ সেবন করাইয়। 



উদররোগ-চিকিৎসা । ১৯৩ 

পুনরায় ১ রতি ক্রমে হাঁস করা উচিত। একবার এই নিয়মে সেবনে সম্যক্- 

রূপে উপকার দৃষ্ট না হইলে, পুনরায় এ নিয়মে সেবন করিতে দিবে, লবণ ও 
জল বন্ধ করিয়। গঁষধ প্রয়োগ করিবে, রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জল 

হুপ্ধ প্রদান করিবে ও মাণমণ্ড পথ্য দ্রিবে। রোগীর উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর 

প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ওঁষধ সেবনকালে 

রোগী স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে । উদরী ও শোথরোগে অন্পান--নির্জল 

পক গোছুগ্ধ এবং উদরাময়ে তাজ। জীরাচুর্ণ ও ছুগ্ধ। 

স্বর্ণপর্পটী। হি্ুলোথ রস ৮ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোল! উত্তমরূপে মর্দন করিবে, উভয় 

একত্র হইলে উহার সহিত শোধিত আমলাস। গন্ধক ৮ তোল! লইয়া লৌহপাত্রে কজ্জলী 

করিবে, অনস্তর পর্পটীপাকের নিয়মান্থসারে পাক করিবে । 

রূলপর্পটী | জলোদরীরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর উদরে জল (শোথ) 

অধিক দৃষ্ট হইলে এবং রোগী দুর্বল হইলে অর্থাৎ উহার বিরেচক ওষধ অসন্থ 
হইলে, এই ওষধ প্রথম দিন ২ রতি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে এবং 

প্রত্যহ ১বরুতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রৃতি পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন 

করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১রতি করিয়। মাত্র হাঁস করিবে, এই নিয়মে 

১৮ দিন সেবন করাইয়া! আরও ৩ দিন অতিরিক্ত ১ রতি পরিমাণে সেবন 

করাইবে, সর্বশুদ্ধ ২১ দ্িন সেব্য । লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ওষধ সেবন কব! 

কর্তব্য। উদরীরোগে রোগীকে মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে, ইহাতে উদরস্থ 

শোথ নিবৃত্ত ন৷ হইলে পুনরায় এ নিয়মে ওষধ সেবন করিতে দিবে । মৃছু- 

পাক বা উপযুক্ত পাকের পর্পটী গ্রহণ করিবে, খরপাকের পর্পটী কখনও সেবন 

করাইবে না। ওষধ সেবনকালে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে । অন্ুপান__ 

নির্জল পকুছুপ্ধ বা উদ্রাময় থাকিলে জীরাচুর্ণ ও ছুগ্ধ। 

রূসপর্পটী। হিন্ুলোখ পারদ ৮ তোলা ও শোধিত আমলাস। গন্ধক * তোলা (ভূঙ্গরাজের 

রসে ৭ বার ভাবন। দিয়া শুকাইয়। এ গঞ্ধক লইবে ) এই উভয়ন্ত্রবা একত্র কজ্জলী করিয়া 

পর্পটীপাকের নিয়মান্সারে পাক করিবে । 

লৌহপর্পটী। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক.এবং বদ্ধোদরে রোগী 

অত্যন্ত হুর্বল হইলে এবং উদ্রাময় ও শোথ প্রবল হইলে, এই, গুঁষধ ১» বৃতি, 

২৫ 



১৯৪ আযুর্বেবেদ-শিক্ষ | 

পরিমাণে প্রথম দ্িন সেবন করিতে দিবে, পরে প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্র 

বৃদ্ধি করিয়া! ১০ রূতি পর্য্যস্ত সেবন করাইবে, অনন্তর ১ রতি পরিষাণে হাস 

করিবে, $ধধ সেবনের নিরয ও পধ্যাি রসপর্পটীর ন্যায় | 

লৌহপর্পটা। প্রস্ততিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | 

বিন্দুদ্ধত। উদরীরোগে রোগীর উদরস্থ জল (শোথ) এবং জ্বর ও 

অন্যান্য উপদ্রব হাস হইলে অথচ শরীর অত্যন্ত কশবোধ এবং কোষ্ঠবন্ধ 

লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই দ্বত অবস্থাভেদে ৪৫ বা ৬ ফোটা অথব৷ 

আবশ্তক হইলে ততোধিক মাত্রায় সেবন করিতে দিবে । এই স্বুত অত্যন্ত 

বিব্লেচক, ইহার মাত্রা বিবেচনা পূর্বক নিরূপণ করিবে। অন্থুপান-_ঈষ- 

দুঝ দুগ্ধ। 

বিন্দঘ্বত। গব্যঘ্বৃত ৪ সের। যথানিয়মে যুঙ্ছাপাক করিবে। কক্কপ্রব্য বথা_-আকন্দের 

ক্ষীর ১৬ তোলা, সের ক্ষীর ৪৮ তোলা এবং হরীতকা, কামলাগুড়ি, শ্তামালতা, নীলবৃক্ষ, 

তেউড়ীমুল, দম্ভীমুল, চোরপুম্প:, রকচিতা, শ্বেতাপরাক্জিতা ও পোন্দালের মঞ্জা, ইহাদের 

প্রত্যেকে ১ তোলা । পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘ্বত পাক করিবে। 

চিত্রকঘধত | প্রীহোদরে বা যরুদ্দান্যুদরে রোগীর শোথ, প্লীহা, যকত ও 

জর হাঁস হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও শারীরিক দুর্বলতা বা কামলার ভাব তুষ্ট 
হইলে, এই দ্বৃত বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অনুপান__উঞ্দুপ্ধ 

চিন্রকথবত। গব্যঘ্ৃত ৪ সের। যথানিয়মে মুজ্ছীপাক করিবে। গ্োমুত্র ৮ সর । 

কন্ধার্থ--রক্তচিতা ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোল! | পাকার্থ--জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘ্বত 

পাক কগিবে। 

রসোনতৈল | বাতিক, শ্লৈগ্মিক ও সাল্লিপাতিক উদরে, বদ্ধোদরে, 

প্লীহোদরে বা যকদ্াল্ুদরে রোগীর শোথ ও জর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে 
এবং কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হইলে, এই তৈল প্রাতে ২৫।৩০ ফোটা মাত্রায় সেবন 

করিতে দিবে; ইহা সেবন করিলে উদাবর্ত, অন্্ৃদ্ধি, ক্রিমি; কুক্ষিশূল ও 
পার্শূল প্রভৃতি রোগও বিনষ্ট হয়। অন্ুপান-_উফ্ছুগ্ধ। 

রসোনতৈল। ভিলতৈল ও সের। যথানিয়ষে মুঙ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যত্রব্-_ 
রসোন ১২] সেক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। কন্ধকব্য যথা--ও'$, পিপুল, মরিচ, 



উদররোগ-চিকিছুসা। ১৯৫ 

হ্রীতকী। আমলা, বেড়া, দন্তীমুল, কিং, সৈজ্জধব, রক্তচিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তশজিনা, 

পুনর্ণবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ' যমানী ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং তেউ়্ী- 

মূল ৪৮ তোলা ; জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। 

উদরীরোগে- উদরাখ্বান-চিকিৎসা | 

কুষ্ঠাদিচুর্ণ। উদরীরোগে উদরাক্ধান দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ বাতোদরে 
ও বদ্ধোদরে রোগীকে এই ওঁষধধ উষ্ণজজলের সহিত প্রাতে সেবন 

করিতে দিবে । 

কৃষ্ঠাদিচূর্ণ। কুড়, দভ্ভীমুল, ববক্ষার, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 
সৈন্ধবলবণ, বিট লবণ, সৌবর্চলবখ, বচ, কৃষ্ণজীরা, যযানী. হিং, সাজিযাটা, চই ও চিতা) 

ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শুঠ ২ভাগ; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া মিজ্িত করিবে। 

মাত্রা ।* জানা বা ॥* আনা। 

সামুদ্রোদ্যচুর্ণ | উদরীরোগীর উদরাগ্ান থাকিলে, এই ওঁধধ প্রাতে 

উঞ্চজজলের সহিত সেবন করাইবে। 

সামুক্্াছাচুর্ণ। করকচলবণ, লৌবর্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযানী, 

পিপুল, রক্তচিতা, শু ঠ, হিং ও বিট.লবপ, এই সকল দ্রব্যের চু সমভাগে লইয়া মিশ্রিত 

করিবে | মাত্র/--4* আনা বা।* আনা। 

স্বল্পঅগ্রিমুখচুর্ণ । উদরীরোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাশ্নান থাকিলে, 

এই ওষধ প্রাতে উষ্জজলের সহিত সেবন করাইবে। 

স্বল্প অগ্রিনুখচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

_ ত্রিকট্ুকাদ্যবন্তি । উদরীরোগে উদরাগ্মান প্রবল হইলে, এই বস্তিতে 

দ্বত মাথাইয়! রোগীর গুহ্দ্বারে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে বায়ু অধোগামী হয়। 

ভ্রিকটুকাদ্যবপ্তি। প্রস্ততবিধি ৩ পৃষ্ঠার তরষ্টব্য। 

উদ্রীরোগে__উদরাময়-চিকিৎস| । 

স্বর্ণপর্প'ী | উদ্দরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত 



১৯৬ আর্ু্রেদ-শিক্ষা। ৷ 

হইলে, এই গুঁষধধ ১ রতি ক্রমে মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন পর্য্যন্ত সেবন 
করাইবে, পরে, এ নিয়মে মাত্র হ্রাস করিবে । অন্থুপান-__জীরাচুর্ণ ও হৃগ্ধ। 

ত্বর্ণপর্পটা। প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দরষ্্ধ্য। 

লৌহপর্পী । উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত 

হইলে, এই গুঁষধ প্রথমদিন ১ রতি মাত্রায় সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ 

১ রতি পরিমাণে মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ 

১বৃতি করিয়। মাত্রা হাস করিবে । অন্থুপান-__জীরাচুর্ণ ও ছুপ্ধ। 

লৌহপর্পটী। প্রস্ততবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

উদরীরোগে শোথের হাস ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, অন্যান্য উপদ্রবেরও হাস 

হয়, সুতরাং শোথ এবং কোষ্ঠকাঠিন্ঠ দূর করাই সর্ধপ্রকারে কর্তব্য ; অন্ঠান্ঠ 
উপদ্রব নাশের জন্য চেষ্ট/ করিলে তাহাতে বিশেষ ফল দর্শে না; অতএব 

অন্ঠান্ত উপদ্রব নাশক ওঁষধ প্রয়োগ করা বৃথা । 

উদ্রীরোগে_ পথ্য । 

উদরীরোগে পুরাতন রক্তশালি তগুলের অন্ন, পুরাতন কুলথকলাই ও 

মুগের ভাইল, রন্ুন, আদা, শালিঞ্চশাক, পল্তা, করলা, পুনর্ণবা ও শজিনা 

প্রভৃতির তরকারী এবং ছাগীছুপ্ধ, গোছুদ্ধ মহিষছুপ্ধ ছাগামৃত্র, গোমৃত্র, 

মহিবীমৃত্র, অবস্থা বিশেষে প্রদান করিবে । এই রোগে যাবতীয় লঘুদ্রব্য, 

তিজ্রসপ্রধান দ্রব্য ও অগ্রিবর্ধক দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে। 

শোথ-চিকিৎসা। 

বাতিক শোথের লক্ষণ। বাতিকশোথ একস্থানে স্থিরভাবে থাকে 
না, উহা পাতলা চ্ম্ম বিশিষ্ট, কঠিন অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ 
বোধ হয়, এ শোথ অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, স্পর্শশক্তি বিহীন অর্থাৎ শোথ- 
স্থানে হস্ত প্রদান করিলে রোগী তাহা প্রায়শঃ অনুভব করিতে পারে না এবং 



শোথরোগ-চিকিৎসা। ১৯৭ 

শোথস্থানে ঝিন্বিনে বেদন। অন্তত হর। ওঁষধাদ্দি সেবন ব্যতীতও বান্ুর. 
চলন গুণ বিদ্ভমান থাকায় কখনও কখনও বাতিকশোথ শ্বয়ং প্রশমিত হয়, 

শোথস্থান অন্গুলিদ্বার। টিপিলে ঢালু এবং কিছুকাল পরে পুর্ধব্চ সমান হয়, 
এই শোথ দ্িবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে প্রশমিত হইয়। থাকে । 

পেত্তিক শোথের লক্ষণ | ' পেত্তিক শোথ অতি কোমল অর্থাৎ 

উহাতে হস্ত প্রদান করিলে নরম বোঁধ হয় এবং উহা ছুর্গন্ধ, কৃষ্ণ) পীত বা 

রক্তবর্ণ, উষ্ণ এবং বেদনাধুক্ত হইয়া থাকে । এই শোথে রোগার অতিশয় 

দাহ জন্মে এবং শোথ পাকে, পরন্ত রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘন্মোদগম, পিপাসা, 

মস্ততা ও চন্কুর রক্তিমা লাঁক্ষত হয়। 

শ্লেথ্মিক শোথের লক্ষণ । গ্লেম্মিক শোথ স্থির অর্থাৎ হাসবৃদ্ধি 
বিহীন ও পাওুবর্ণ, উহ অঙ্গৃলিদ্বার। টিপিলে ঢালু হয় না, রাাত্রতে বৃদ্ধি পায় 

ও দ্িবাভাগে প্রশমিত হর, অনেক্ষণ পরে উহার উৎপত্তি হয় এবং অনেকক্ষণ 

পরে হাস হয়, শ্লেম্মিক শোথে রোগীর মুখ-প্রসেক। নিদ্রাধিক্য, বমি, অগ্রিমান্দ্য 

ও অরুচি হইয়া থাকে । 

দ্বিদোষজ শোথের লঞ্গণ | যে শোথে ছুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও 

পেত্তিক বা বাওতক ও শ্লেক্মিক অথবা পোর্তক ও ন্নোক্ষক শোথের লক্ষণ 
মাঁলত হর, তাহাকে দ্বিধোধজ শোথ কহে। 

ত্রদোষজ োথের লক্ষণ | বে শোখে বাতিক, পৈতিক ও শ্ঈৈস্মিক 
এই ভ্রিবধ শোখের লঞ্গণ মালত হর, তাহাকে 'ত্রদদোষজ অর্থাৎ সান্রি- 
পাতিক শোথ কহে। 

আভঘাতজ শোথের লক্ষণ । অস্ত্রস্্াদি বারা কোন স্থান ক্ষত, 

ছিন্ন ভিন্ন বা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় সেই স্থানে যে শোথ জন্মে, তাহাকে 
অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ শীতলবায়ু বা সমুদ্রের বাঘ সেবন বশতঃ 

অথবা তল্লাতকের রস 1কন্বা শুকশিত্বার ফল শরীরে স্পৃষ্ট হইলেও শোথ 
জন্মে। সেই সকল আগন্তক শোথ সঞ্চরণশীল, উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ এবং 
প্রায়শঃ পৈত্ভিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হয়। 

বিষজ শোথের লক্ষণ | বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা 



১৯৮ আয়ুরবেদ-শিক্ষা। | 

সবিষ প্রাণীর (গোসাপ প্রভৃতির ) মূত্র বা বিষ্ঠা অঙ্গম্পর্শ করিলে কিন্বা 

নির্বিষ প্রাণীর দত্ত ও নথ দ্বারা কোন স্থান আহত হইলে কিন্বা! মল মৃত্র ও 

শুক্রলিপ্ত মলিনবন্ত্র পরিধান করিলে অথব! বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শ হেতু কিন্বা 
বিষাক্ত চূর্ণ দ্বার! গাত্রঘর্ষণে শরীরে শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিষজ 
শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, গমনণীল, অধোগামী; শীন্ব সমুৎপন্্ন এবং 
দ্রাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 

দোষভেদে শোথের স্থান নিরূপণ । আমাশয়স্থিত দৌষ বক্ষঃ- 

স্থলাদি, উর্দদেহে, পক্কাশয়স্থ দোষ বক্ষঃস্থল হইতে পক্কাশয় পর্য্যস্ত শরীরে, 

মলাশয়স্থিত দোষ অধোদেহে এবং সর্ব শরীরগত দোষ সর্বাঙ্গে শোথ উৎ- 

পাদন করে। 

শোথের সাধারণ লক্ষণ | শোথের অবস্থিত, ভার ও ফুল! সব্বদা 

দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ চিকিৎসাভিন্ন উহাদের কখনও নিবৃত্তি হয়, কখনও বা 

উৎপত্তি হয়, শোথের স্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে, 

ইহা সাধারণ শোথের লক্ষণ। 

শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । 

ষেশোথে রোগীর শ্বাস, পিপাসা, বমন, দুর্বলতা, জ্বর ও অন্রে অরুচি 

জন্মে, সেই শোথরোগীকে পরিত্যাগ করিবে । 

শরীরের মধ্যদেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানস্থিত অথবা 

সর্বশরীরব্যাপ্ত শোথ কষ্টসাধ্য, যে শোথ অর্ধশরীরে প্রকাশ পায়, সেই শোথ 

এবং বে'শোথ ক্রমশঃ উর্ধগামী হয়, সেই শোথও অসাধ্য । 

স্ত্রী ও পুরুষভেদে শোথের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ । 

পুরুষের পাদদেশ হইতে শোথ ভর্ধগামী হইলে এবং স্ত্রীলোকের মুখ ও 

চক্ষু প্রভৃতি স্থানগত শোথ ক্রমশঃ অধোগামী হইলে সেই শোথ অসাধ্য। 

বস্তিদেশস্থিত শোথ পুরুব ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুপ্রদ। 

শোথ অন্ত কোনও রোগের উপদ্রব ভিন্ন অর্থাৎ জর, ল্লীহা, যকৎ ও 

পাঙু প্রভৃতি রোগের উপদ্রবব্ধপে প্রকাশিত ন৷ হইয়। স্বয়ং প্রকাশিত 
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হইলে অথব] জ্বর, পিপাসা, উদরাময়, হিক্কা, শ্বাস কাস ও বমন এই 

সপ্তবিধ উপদ্রবসহ প্রকাশ পাইলে, স্ত্রী ও পুরুষ যাহারই হউক না কেন 

সেই শোথ অসাধ্য । সাধারণতঃ বালক; বৃদ্ধ ও হুর্ধল ব্যক্তির শোথ 

অসাধ্য হইয়৷ থাকে । 

শোথ-চিকিৎসাবিধি | 

শোথরোগ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি উদরীরোগে 
অনেকাংশে কথিত হইয়াছে, কিন্ত উদরীরোগে স্থানবিশেষে শোথের উৎপত্তি 
উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র, সব্বাঙ্গগ়ত শোথ বা স্থানবিশেষে শোথ অথবা 

বিষাক্ত দ্রব্য তক্ষণ বা অস্্াদির আঘাত জনিত শোথ সম্বন্ধে উদররোগে 

কিছুই বর্ণিত হয় নাই। বিবিধ কারণে অর্থাৎ বিবিধ অহিতকর ভ্রব্য- 
তোজন, বমন, বিরেচন, দধি, অপক ভ্রব্য' বিরুদ্ধ দ্রব্য বা বিষাক্ত ভ্রব্য- 

সেবন, গর্ভক্রাব, মন্মাতিঘাত, অহিতাচরণ, অস্ত্রশত্রাদ দ্বারা অতিঘাত, বিষাক্ত 
দ্রব্য শরীরে সংস্পর্শ, বিবিধ ব্যাধি অর্থাৎ জর, ল্লীহা, খক্কৎ, পাও, কামলা 
ও ক্ষয় প্রভৃতি বেগের প্রকোণবশতঃ বানু কুপিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও 
ক্ণকে দুবিত করে এবং উহাদিগকে বহিঃস্থ ( চর্ম, মাংসস্থিত ) শিরা সমুহে 
আনয়ন করিয়! বায়ু স্বরং এ রক্ত, পিত্ত ও কফ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া, সেই 
স্থানের ঘনত্ব ও উন্নতি উত্পাদন করে, ইহাকে শোথ কহে। সাধারণতঃ 
মন্ত্রাদির অতিঘাত দ্বারা যেফুল৷ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাও শোথশব্- 
বাচ্য। এই শোথের সম্বন্ধে জটিল রোগসমূহ অর্থাৎ জর, শ্রীহা, পাও ও 
আমবাত প্রস্ৃতি যেকপ কারণ, অন্তরার অতিঘাত, বিষাক্ত বা দুষিত দ্রব্যা- 
দির সেবন বা সংস্পর্শও তদ্রপ কারণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু উহার চিকিৎসা- 
প্রণালী অনেকাংশে বিতিত্রঃ রোগান্থসারে ও লক্ষণান্নসারে পৃথক “বধ ও 
প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্তব্য। জরঞ্জনিত শোথে যে সকল ওষধ প্রযোজ্য, 
পা বা কামলা জনিত শোথরোগে তাহা হইতে অনেকাংশে তিন্র ষধ 
প্রয়োগ করিতে হয়ঃ এইব্প উদরাময় জনিত শোথে অন্তরূপ বধ ব্যবহার্য্য । 
বিসর্পাদিজন্য শোথে আবার ভিন্ন প্রলেপাদি ওধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, 
অন্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা আহত ব্য(্ির শোথের জন্য ভিন্্ ভিন্ন উষধ শাস্ত্রে নিরূপিত 
হুইয়াছে। 

যে সকন রোগের লক্ষণে শোধ উপদ্রবরূপে দুষ্ট হয়, সেই সকল 



২০০ আয়ুবের্বদ-শিক্ষা। | 

রোগের চিকিৎসাকালে মুখ্য রোগনাশক অথচ শোথহর ওঁষধ প্রয়োগ করিবে 

অথবা! শোথের জন্য পৃথক পুথক্ ঁষধও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে, কিন্তু যখন অরিষ্টলক্ষণাদিরূপে বা প্রধানরূপে লক্ষিত হইবে, 
তখন শোথকে প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করিবে । যথা_বাত শ্ল্েম্- 

প্রধান বাতবলাসক জ্বরে শোথের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, জ্বরাধিকারোক্ত 

বাতগ্লেম্মনাশক ও শোথহর ওষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বর-চিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তা 

যণিরস ও বৃহৎ চুড়ামণি প্রসৃতি ওষধ পেবন করিতে দিবে অথবা অবস্থা- 

বিশেষে বারিশোবক ও শোগকালানল প্রভৃতি গুঁষধ প্রয়োগ করিবে । 

আবার উদ্রাময়, পাও বা কামল! প্রভৃতি রোগে শোধের প্রাধান্য লক্ষিত 

হইলে ছুগ্ধবটী, রসপর্পটী ও ন্বর্ণপর্পটী, মাণমণ্ড ও পঞ্চামৃতলৌহমও্র 
প্রভৃতি উষধ রোগের বলাবলান্ুসারে প্রদান করিবে, স্থুলকথ। এই ষে, এ 

সকল রোগে শোথনাশক যে সকল ওঁষধ প্রয়োগ করিবে, সেই সকল 

ওষধ মুখ্য রোগনাশক হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল দর্শে। 

আমুর্ষেদশাস্ত্রে কতিপয় ওঁষধ মুখ্য ও গৌণ উভয় রোগনাশক, যথা” রস- 

পর্পটা, স্বর্ণপর্পটী, দৃপ্ধবটা প্রভৃতি; আবার কতিপয় ওষধ মুখ্যরোগ ও 

তত্বংরোগঞ্জনিত উপদ্রবনাণক, সেই সকল ওধধ প্রধানরোগের উপরই 

অধিক ক্রিয়া দর্শায়, ষধা__পুনর্ণবামুর, পঞ্চাম্ৃতলৌহমণ্ডুর; মাণকাদি- 
গুড়িকা প্রতৃতি ; আবার কতিপয় ওঁধধ দোষ নষ্ট করিয়া সেই দোষজনিত 

যাবতীয় রোগেই কার্যকারী হয়, যথা _মহালক্ীবিলাস, শ্লেম্মশৈলেন্দ্ররস, মহা- 
পিত্তাস্তকরস ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি । শোথরোগে যে সমস্ত উষধ প্রয়োগ করিবে, 

সেই সমস্ত ওষধগুলি মুখ্য রোগনাশক হওয়৷ কর্তব্য। সাধারণতঃ উদ্ধগামী 

শোথে বমনকারক, অধোগামী শোথে বিরেচক ওধধ প্রদান ইত্যাদি 
আমুর্বেদশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছেঃউহা স্বয়ং দোষ্প্রকোপজনিত 
শোথ ও সবলরোগীর পক্ষেই প্রশস্ত, উদরাময় ব1 দুর্বলরোগীর পক্ষে এ ব্যবস্থা! 

অযুক্তিমূলক, সাধারণতঃ জ্বরে ব৷ অন্যান্ত রোগে শোথ প্রবল হইলে, শোথ- 

রোগোক্ত উধধ এবং পথ্য প্রদান করিবে । শোথের প্রবল অবস্থায় অন্ন ব্যঞ্জন 

মত্শ্াদি ভোজন বন্ধ করিয়। মাণমণ্ড পধ্যরূপে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

শোথরোগে জলসংঘুক্ত দ্রব্য বা লবণাক্ত দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, গালে 

জলম্পর্শ করাইবে না, লবণ ও জল এই দুইটী দ্রব্যের উপর বিশেষ সতর্ক 

দৃষ্টি রাখিবে যেহেতু ওষধ প্রয়োগে জল শোধিত হইলে শরীরন্থ রক্ত গাঢ় 
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হয় এবং উহাতে লবণের ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই অবস্থায় জল পান ব1 লবণ 

সেবন করিলে ওবধ প্রয়োগ নিষ্ষল হয়। জ্বর, উদরাময়, শ্লীহা ও সৃতিকা* 

প্রভৃতি রোগেও শোথ প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিয়া মাণমও পথ্য 
প্রদ্দান করা কর্তব্য । 

জ্বর, গ্রীহা ও যকৎ প্রভৃতি রোগের ২৩টি একত্র দৃষ্ট হইলে অথচ শোথ 
প্রবল থাকিলে, সেই সকল রোগের পৃথক্ ওষধ প্রদান করিবে এবং শোথের 

জন্ত মাণমণ্ড পধ্যরূপে প্রদান করা বিধেষ ; যেহেতু এ সমস্ত রোগে শোথ 

প্রবল হইলে, সেই শোথই প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয় । 

শরীরের স্থান বিশেষে শোথ অল্প প্রকাশ পাইলে, বক্ষ্যমান কাথ ও বটিকা 

প্রভৃতি ওঁষধ প্রদান কর কর্তব্য । আন্তুক্ষিক রোগের বলাবল অনুসারে 

কাখ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে, মূলরোগ যাহাতে দূরীভূত হয়, 
তাদৃশ ওষধ প্রদান না করিলে, সেই রোগ বৃদ্ধি পাইয়। নানাবিধ কঠিন রোগে 
পরিণত হইতে পারে, স্থল কথা শোথ প্রায়শঃ গৌণরোগ অর্থাৎ উহা৷ অন্য 

রোগের উপত্রব স্বরূপ, উহার অল্পতা দৃষ্ট হইলে অন্ঠান্য উপন্্বের স্তায় এবং 
প্রাধান্ত দৃষ্ট হইলে, প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করা কর্তব্য । শোথস্থানে 

আঘাত লাগিয় ক্ষত না হয়, বা রোগীর শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে, তদ্িষয়ে 

বিশেষ সাবধান হওয়া আবসশ্তক। শোথ একবার কমিয়া আসিয়া পুনঃ পুনঃ 

বৃদ্ধি হয়, অনেকের শোথ শুকাইবার সময় সামান্ঠ ঠাণু। লাগিয়া! মৃত্যু পর্য্যন্ত 

হইয়া থাকে । শোথ কমিয়া আসিলেও কিছুদিন পূর্ব নিয়মে পথ্য সেবন 

বিশেষ কর্তব্য । 

শোথরোগে শ্বাস। পিপাসা, শরীরের ছুর্ধলতা, জ্বর, বমন, অরুচি, 

হিন্কা, অতিসার ও কাস; এই সকল উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং এই সমস্ত 

উপদ্রব মারাত্মক । জ্বর, কাস ও উদ্রাময় প্রভূতি রোগের কোমও একটা- 

রোগে শোথ প্রকাশ পাইলে ক্রমশঃ অন্যান্য রোগগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে, 

তখন শোথ প্রবল হয়, এবং শোথের অনেকগুলি উপদ্রব একক্র দৃষ্ট হয়, 

এইরূপ উপদ্রবসমূহ দৃষ্ট হইলে, তখন এরূপ একটা . প্রধান ওষধ ব্যবহার 
করিবে, যেন তদ্দারা এ সমস্ত রোৌগেরই উপকার হয়; অথচ শোথ ক্রমশঃ 
হাস পায় ; জ্বরাদি নিবারণার্থ পৃথক পৃথক ওবধ অবস্থাতেদে ব্যবস্থা করা 

যাইতে পারে। 

অন্তান্য রোগের উপন্্ব নষ্ট হইলে, যেমন মূলরোগ অনেকাংশে হাস পায়, 
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প্রবল শোথরোগের উপদ্রবসমূহ নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে, শোথের উপশম 
হয় না ইহা চিকিৎসাদ্বারা অনেকস্থলে উপলব্ধি হইয়াছে, অতএব অগ্রে 
প্রবল শোথকে প্রশমিত করাই কর্তব্য, অন্যান্য রোগের সঙ্গে আংশিক (অল্প 
পরিমাণে ) শোথ উপব্রবরূপে প্রকাশ পাইলে, তাহা মুখ্যরোগের চিকিৎসা 
দ্বারা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। 

কোনরূপ বিষধর প্রাণী শরীর স্পর্শ করিলে বা শুকশিশ্বী প্রভৃতি দ্রব্য 
শরীরে সংলগ্ন হইলে, তজ্জন্ত বাহক প্রলেপ প্রয়োগ করাই কর্তব্য, অবস্থান্থু- 

সারে কাধ প্রভৃতি প্রয়োগ করা ষাইতে পারে । অভিঘাতজন্য শোথ প্রলে- 

পাদি প্রয়োগ দ্বার। প্রায়শঃ নষ্ট হয়। এ সকল প্রাণীর সংস্পর্শ বা অন্ত্রাদি 

দ্বারা আঘাত বশতঃ শোথের সঙ্গে অরাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু শোথ অর্থাৎ ফুলা 
স্বাস পাইলে এ সমস্ত উপত্রব স্বয়ংই প্রশমিত হইয়। থাকে | 

শোথরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং আন্গুষঙ্গিক রোগ হাঁস পাইলে 
রোগীর অগ্নিবল বিবেচন। কিয় পুনর্ণবাগ্ ঘ্বৃত বা শুগ্ঠীদ্বত প্রভৃতি রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে এবং পুনর্ণবাগ্ভতৈল রোগীর গাত্রে মাথিতে দিবে । 
শোথরোগে উদরীরোগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণের আশঙ্ক। থাকায় তৈল- 
মর্দন ও দ্বত-সেবন বিশেষ আবশ্যক । 

শোথরোগে- ওষধ। 

কৃষ্ণাগ্যালেপ । শ্লৈম্সিক শোথরোগে রোগীর শোথস্থান কঠিন এবং 

পাুবর্ণ হইলে শোথস্থানে এই প্রলেপ লাগাইবে। 

কষণাঘলেপ। পিপুল, বালুকা, পুত্রাতন সর্ষপের খৈল; শজিনার ছাল ও তিসি; এই 
সকল ভ্রবয সমভাগে লইয়া গোশুত্ে পেষণ করিয়া লাগাইবে। 

তিললেপ। আগন্তক শোথ অর্থাৎ বিষধর প্রাণী শরীরে সংলগ্ন 
হইলে অথবা অন্ত্রাদির আঘাতদ্বারা শোথ হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। 
শৌথস্থানে উষ্ণতা এবং পিত্তের আধিক্য অর্থাৎ আলা! গ্রতৃতি তুষ্ট হইলেও 
ইহা প্রয়োগ কর। যাইতে পারে। 
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তিললেপ। তিল ও যষ্টিমধু সমভাঁগে লইয়া মহিষের হুষ্ধে মর্দান পূর্বক উহাতে কিঞ্চিও 
মাথন মিশ্রিত করিয়া শোথে লাগাইবে । 

পুনর্ণবাদ্যলেপ | রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে 
এই প্রলেপ কাজির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর শোথ স্থানে লেপন করিবে । 

পুনর্ণবাগ্ভলেপ। পুনর্ণবা, দেবদারু, ুষঠী, শজিনার ছাল ও রাইসর্ষপ ; এই সকল ভ্রব্য 

সমভাগে লইয়! কাজিতে মর্দন করিয় উহ দ্বার! প্রলেপ দিবে। 

অপামার্গম্থেদ | শ্লৈ্িক শোথে শোথ স্থান কঠিন হইলে বা অস্ত্রাদির 

অতিঘাত জনিত শোথে এই স্বেদ শোথ স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে । 

অপামাগন্বেদ। আপাং, কোকিলাক্ষ ( কুলেখাড়া ), নিশিন্দা ও জয়ন্তী; এই সমস্ত সম- 

ভাগে লইয়া কুটত ও উষ্ণ করিয়! উহ] দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। 

শালদলচূর্ণ। তল্লাতকের ( তেল) তৈল বা রস শরীরে সংলগ্ন হইলে 

তজ্জনিত শোথে এই চূর্ণ লাগাইবে । 

শালদলচূর্ণ। শালপত্র রৌদ্র শুদ্ধ ও চূর্ণ করিয়! বস্থ খণ্ডে ছাকিয়! লইবে। 

ফলত্রিকার্দিকাথ । অগডকোষে শোথ লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর 

বায়ু ও শ্লেম্মজনিত শোথদ্বয়ের মিলিত লক্ষণ দ্ৃ্ই হইলে; এই ক্কাথ সেবন 

করিতে দিবে । 

ফলত্রিকাদ ক্কাথ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, মমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোষুত্ত 

৩২ তোল; শেষ ৮ ভোলা। 

পুনর্ণবাষ্টক কাথ । রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে 

প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জর, শ্বাস, কোষ্ঠকাঠিন্ত, প্লীহা বা যকত বৃদ্ধি) 

পা অথবা কামলারোগ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে সিদ্ধ করিয়া 
সেবন করিতে দিবে । এই ক্বাথ উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। 

পুনর্ণবাষ্টক রাথ। প্রস্ততবিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় রষ্ব্য। 

পটোলাদিকাথ। রোগীর হস্ত, পদ ও অত্যান্ত শরীরে শোখ দুষ্ট হইলে 
এবং এ শোথ সর্বদা একস্থানে হাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশিত হইলে ও তৎসঙ্গে 
রোগীর জর, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাস! বিস্তমান থাকিলে এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ 
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করিয়া উহাতে শোধিত গুগৃগুলু ।* আন! প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে, ইহা! প্লীহা, যকৃৎ ও ব্রণ প্রভৃতি সমাশ্রিত শোথে উপকারী । 

পটোলাদ্িক্কাথ। পটোলপত্রঃ হরীতকী, আমলা, ঝহেড়া; নিমছাল ও দারুহুরিত্ত্ ; এই 

সকল ত্তরব্য সমগাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 

পথ্যার্দি কাথ | রোগীর উদর, হস্ত, পদ ও মুখে শোথ প্রকাশ পাইলে 

এবং শোথের সহিত জ্বর, কাস, শ্রীহ1 ব। যরুৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান 

থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

পথ্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

পুনর্ণবাদি চুর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেম্মিক, সান্রিপাতিক বা অভি- 

ঘাতজ শোথ হস্ত, পদ, মুখ বা শরীরের কোনও স্থানে প্রকাশ পাইলে, এই 

উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে কোষ্টতুদ্ধি হয়। এই ওষধ 

শোথনাশক বলিয়। উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায় । অন্পান_ গোমুত্র | 

পুনর্ণবাদিচুণ । পুনর্ণবা দেবদারু, হরাতকী, আকনাদি, [বন্বমূলছাল, গোক্ষুর, বৃহতা, 

কণ্টকারী, হুরিপ্্রা, দারুহরিপ্রা, পিপুল, গজপিগ্পলী, রক্তচিতা ও বাসক ; এই সকলের চু 

সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্ঞা ॥* আনা । 

শোথারিচুর্ণ । রোগর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ধাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে 

এবং তৎসঙ্গে অর; কাস, শ্বাস বা কোষ্ঠকাঠিন্ত প্রভৃতি উপসগ প্রকাশ পাইলে, 

এই ওধধ রোগীকে সেবন করাইবে। অন্ুপান _বিন্বপত্রেররস ও মধু । 

শোথারি চুণ। প্রন্ততবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় জরষটব্য : 

ক্র্যষণাদ্যলৌহ । রোগীর হস্ত, পদ; মুখ বা সব্বাঙ্গে শো দৃষ্ট হইলে 

এবং তৎসঙ্গে জবর, কাস ব1 উদরাময় প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 

প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে প্রন্রাব বৃদ্ধি পাইয়। 

শোথ হাস হয়। রোগীর রক্তহীনতার অবস্থায় বা বাতপিত্তপ্রধান কশ শরীরে 
শৌথ দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান-_হরীতকী, আমলা, 

বহেড়। সমভাগে ভিজান জল। 

ক্রাষণাগ্ভলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় ব্রষ্টব্য। 
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' কটুকাদ্যলৌহ । রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ধবাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে 

এবং ততসঙ্গে জ্বর ও উদ্রাময় লক্ষিত হইলে, বাতপিত্তপ্রধান অতিকৃশ বা বৃদ্ধ- 

ব্যক্তিকে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । ইহাতে শোথ ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। 

অন্ুপান- পুনর্ণবার রস ও মধু। 

কটুকাছালৌহ। প্রস্ততবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য । 

শোথকালানল রন । রোগীর হস্ত; পদ ও মুখ প্রতৃতি স্থানে শোথ 

লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, প্রীহা বা যরুত্বৃদ্ধি, অগ্রিমান্দ্য, 
অথবা উদরাময় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । শোথের সঙ্গে অর ও উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ওষধ অত্যন্ত 
উপকারী । অহন্কপান_কোকিলাক্ষ ( কুলেখাড়। ) পাতার রস ও মধু। 

শোথকালানল রস। প্রস্ততবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

শোথান্থুশ রস | রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণ- 

জ্বর, বিষমজ্বর, পা বা কামলা শোথের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

রোগীকে গুনর্ণবার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । 

শোথান্কুশরস | পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাত্র, সীপা ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে সযভাগে 

লইয়া মর্দন করত নিমিন্দা, হাপরমালী, কয়েতবেলের ছাল, কাচা তেঁতুলের রস, পুনর্ণবা, 

বেলছাল ও কেশুর্ত); ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক বার করিয়া ভাবন। দিবে। বচী 

২রতি। 

পঞ্চাম্বত রস | রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃ্ই হইলে 

এবং তৎসঙ্গে জ্বরের প্রবলতা, শিরঃশুল, অগ্নিযান্দ্য বা উদ্রাময় বিদ্যমান 
থাকিলে, এই বধ ব্োোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতল্লেন্ প্রধান শরীরে 
এই ওষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী। অন্ুপান__বিন্বপত্ররস ও মধু) কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকিলে আদার রস ও মধু । 

পঞ্চান্বতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খে ৩ তোলা, বিষ ৩ তোল 

ও বরিচ ৩ তোল! ; এই সমুদয় একত্র করিয়! জলে মর্দন করিবে । বটী১রতি। 

_ ছুপ্ধবটা। রোগীর হস্ত, পদ বা সর্বশরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং 
প্রবল উদ্রাময়, গ্রহণী ও তৎসঙ্গে অন্পজর বিদ্তমান থাকিলে, এই ওঁধধ 
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রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ সেবনকাল পর্য্যস্ত লবণ ও জল 
বর্জন করিয়া রোগীকে নিক্জল হুপ্ধ ও পুরাতন তঙুলের অন্ন পথ্য দিবে। 

রোগীর পিপাসাকালে যথেচ্ছ ছুগ্ধ প্রদান করিবে । এই ওঁধধ উদরাময়যুক্ত 
শোৌথে অতিশয় উপকারী । অন্থপান__গোছুগ্ধ | 

হুপ্ধবটা। বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি এবং অভ্র ৬* রতি, এই 

সমুদয় একত্র করিয়া গোহ্দ্ধে মর্দন করিবে । বটী২ রতি। 

ক্ষেত্রপাল রস । রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃ্ হইলে এবং 

তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর প্রবল থাকিলে, এই গুঁধধ রোগীকে প্রাতে সেবন 

করিতে দ্রিবে। এই ওষধ সেবনকাল পর্য্যস্ত লবণ ও জল বজ্জন করিয়৷ নির্জল 

দুগ্ধ ও পুরাতন তওুলের অন্ন পথ্য দিবে । অন্ুপান-_ভাজা জীরাচুর্ণ ও ছুগ্ধ। 

ক্ষেক্পালরস। হিঙ্থুল, বিষ, অমুতীকরণ নিয়মান্ুষায়ী ভন্্তাত, লৌহ, হরিতাল, 
সোহাগার খৈ, জীর! ও আফিং, এই সকল দ্রবং সমভাগে লইয়। জলে মর্দন করিবে | বটা _. 

অর্ধ রতি। 

চন্দ্রকান্তিরপ। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রত্ৃতি শরীরে শোথ দুষ্ট 

হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জর লক্ষিত হইলে, ইহা প্রাতঃকালে হৃপ্ধনহ 
সেবা । লবণ ও জল বর্জন পুর্বক ছুপ্ধান্ন পথ্য দিবে। 

চন্দ্রকান্তিরর। আফিং, লৌহ ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগ ; রসসিন্দুর সর্ব উষধের 

সমান ; একত্র মিশ্রিত করিবে | মাত্রা ১ রতি । 

হরগৌরীরস | রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা! সর্বশরীরে শোখ দুষ্ট হইলে 

এবং তৎসঙ্গে প্রবল উদরাময় ও অল্পজ্বর বিগ্ভমান থাকিলে, এই ওষধ লবণ ও 

জল বর্জন করিয়া সেবন করাইবে । অন্ুপান-_জীরাচুর্ণ ও গোছুগ্ধ। 

হরগৌরীরস। হিঙ্থুলোথ পারদ ও আমলাসা গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিয়া 
পর্পটী পাক করিবে, এঁ পর্পটী ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা এবং স্বর্ণ, রৌগ্য ও 

বজগ ইহাদের প্রত্যেকে |* আনা, আফিং ২ তোলা এবং রসসিন্্র সর্ব বধের সমান 

লইয়া সিদ্ধি পত্র রসে মর্দন করিবে। মান্রা ১ রতি বা ২ রতি। 

দধিবটী। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি শরীরে শোথের অন্পতা 

দুষ্ট হইলে অথচ তৎসঙ্গে পাও, কামলা, উদরাময় ও জবর বিদ্যমান থাকিলে 
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এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবনকালে লবণ ও জল বর্জন, 
করিয়া দধি ও অন্ন পথ্য দিবে । এই ওঁষধ কাস বিষ্ভমান থাকিলে কদাচ 
সেবন করিতে দিবে না, পা ও কামলাশ্রিত শোথে ইহা! প্রদান করা যায় । 

অন্থুপান--পিপুলচুর্ণ ও কজ্জলী। 

দধিবটী। ইঞ্টকচুণ, হরিত্রা ও গৃহধূমন্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভূঙ্গরাপ্ররসে 
শোধিত গন্ধক ১ তোল|, এই উভয় কঞ্জলী করিয়া উহার সহ হরিতাল, বিষ, তুতে, এল- 
বালুক, তাত্র, বর্ণর, স্বণমাক্ষিক ও কাস্তলৌহ ; ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা মিশ্রিত 
করিবে; অনন্তর মর্দন ককিষা নিমিন্দাপত্র, লঙাকট কী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও রক্তচিতা 

এই মমুদয়ের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী দর্যপাকতি। 

তত্তবটা | রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথের অল্পতা দৃষ্ট 

হইলে, অথচ ততসঙ্গে উদ্রামঘ়+ পাও বা কামল] ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব 
থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; ওঁধধ সেবনকালে লবণ 

৪ জল বক্জঈন করিয়া তত্র (ঘোল) ও অন্ন ভোজন করাইবে। 

অন্পান- ঘোল। 

তক্রবটী। রস %* আনা, গন্ধক %* আন, বিষ।” আনা, তাত্র ॥* আনা, পিপুল 

১ হালা ও মণ্্র ১ তোল! ; এই সমুদয় একত্র করিয়া কঝ্ঝল্সারার কাথে ৭ দিন ভাবনা 

দিবে; বটাখ রতি। 

তক্রমণ্ডুর । রোগীর হস্ত, পদ ও অন্ঠান্ত শরীরে অল্প শো দৃষ্ট হইলে 

এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, পাও ও জর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, লবণ ও 

জ্বল বর্জন করিয়া এই গুঁষধধ সেবন করাইবে ; পথ্য-ঘোলমিশ্রিত অন্ন। 

পিপাসাকালে ঘোল পান করিতে দিবে। অন্ুপান- কেন্ত্ত্যার রস । 

তক্রমণ্র। শোধিত সিদ্ধি ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, বাশের মূল. কৃষ্ণাগ্ুরু” নিষছাল, 
বিস্তাডকমুল ও সমুত্রফেণ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুল্ফা, 
মৌরী, মব্রিচ, গুলঞ্ের পালো, বষ্টিমধু জায়ফল, শু'ঠ ও সৈজ্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্ত্যেকে 
১ তোলা, এই সমুদয় একত্র মর্দন করিয়া পুনর্ণবাররসে ৭ বার ভাবনা দিবে । বটী২রতি। 

স্থধানিধি । রোগীর হস্ত, পদ বা! মুখ প্রভৃতি স্থানে অল্প শোথ বিদ্যমান 

থাকিলে অথচ তৎসঙ্কে উদরাময়, গ্রহণী, পা, কামলা ও জর প্রভৃতি লক্ষিত 
হইলে, লবণ ও জল বর্জন করিয়া রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । 

পথ্য--ঘোলমিশ্রিত অর । পিপাসাকালে তক্র যথেচ্ছ প্রদ্দান করিবে । 
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সুধানিধি | ধনে, বালা, মুখ, শু ঠ ও সৈদ্ধবলবণ,.এই সকল ভ্রব্য সমান ভাগ এবং সকল 

উধধের সমষ্টি দ্বিগুণ মণ্ডর ; এই সমুদয় একজ করিয়া কেবুর্ত্যা, গোমুত্র, পুনর্ণবা, ভূঙ্গরাজ, 

নিশিন্দা ও ধুলকুড়ি এই ৫টি ভ্রব্যের প্রত্যেকের রসে ১৪ বার কণ্নিয়া ভাবন। দিবে । মাত্রা ।* 

আনা বা ॥* তোল]। 

রসপর্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্বাঙ্গে শোথের প্রবলতা 

লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়; প্রীহাব্দ্ধি ও কাস প্রস্ৃতি দৃষ্ট হইলে 
লবণ ও জল বর্জন করিয়া, এই ওঁষধ ২ রতি যাত্রায় প্রতিদিন সেবন করাইয়। 

পরে প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করত ১* রতি পর্য্যস্ত সেবন করাইয়। 

আবার ১ রতি ক্রমে প্রত্যহ হাস করিবে । এই নিয়মে ২১ দ্দিন পর্য্যগ্ত সেব্য। 

একবার এই নিয়মে ওঁধধ সেবনদ্বারা শোথ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হইলে 
পুনরায় উষধ সেবন করাইবে, পথ্য-হুপ্ধান্ন। পিপাসাকালে ছুগ্ধ ইচ্ছামত 
পান করিতে দ্রিবে । অনুপান-ছুপ্ধ, উদবামর থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ। 

রসপর্পটী। প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

লৌহপর্পটী । রোগীর হস্ত, পদ; মুখ বা সর্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত 

হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় অন্পজ্বর, কাস, স্থৃতিকাগ্রহণী, প্রবাহিক।, 

পাও বা কামলা এই পকল রোগ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ ১ রতি ক্রমে 
মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া ১* রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে এবং এ নিয়মে মাত্রা 

হ্রাস করিবে । ওঁষধ সেবনকালে দুদ্ধান্ন পথ্য দিবে। পিপাসাকালে ইচ্ছামত 

দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলে মাণমণ্ড পথ্যরূপে 
প্রদান করিবে । অনুপান-_ দুগ্ধ, উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ। 

লৌহপর্পটী। প্রস্ততবিথি ১৭৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষুব্য | 

স্বর্ণপর্পটী । রোগীর হস্ত; পদ, মুখ বা সর্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং 

তৎসঙ্গে অল্পজর, কাস, শ্বাস, উদরাময়, পাও বা কামল। ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ 

লক্ষিত হইলে অথচ শরীর অতিশয় দুর্বল হইলে, এই ওষধ ১ রতি ক্রমে 

অর্থাৎ লৌহপর্পটীর নিয়মানুযায়ী মাত্রার হ্বাস বৃদ্ধি করিয়! সেবন করাইবে। 

পথ্যা্দি_-লৌহুপর্পটী বা রসপর্পটীর ন্যায়। 

স্বণপর্গটী ৷ প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্্ব্য। 
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মাণমণ্ড । রোগীর হস্ত, পদ; মুখ বা সর্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই 

ওষধ পথ্যরূপে প্রদান করিবে, উদরীরোগেও শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে 
পর্পটী প্রভৃতি ওষধ ব্যবহার কালে পথ্যরূপে ইহা৷ প্রদান করা যায় । 

মাণমণ্ড। প্রস্ততবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় ত্র্ব্য । 

শু ঘ্বত ॥ রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি স্থানের শোথ এবং জ্বর ও কাস 

প্রভৃতি উপদ্রবের নিবত্তি হইলে এবং গ্রহণী ও পাতা লক্ষিত হইলে, এই স্বৃত 
রোগীকে অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । অন্পান-_উঞ্, দুগ্ধ । 

শুঠীঘ্বত। গব্যদ্বত ৪ সের | যথানিয়মে মুঙ্ছীপাক করিবে। কাথ্যত্রব্য- -বিব্বহ্থাল, 

শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শীলপার্ণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোস্ষুর 

এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ত্রব্য-_-শুঠী 

১ সের, জল ১৬ সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে | মাজা 4* আনা, ব1 আন! । 

পুনর্ণবাছাঘ্ত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্িপাতিক ও ঘন্থজ শৌথরোগীর 

প্রবল জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নি 

এদীপ্ত হইলে, এই দ্বুত অপরাহ্ে ঈষদুষ্ণ ছুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । 

পুনর্ণবাছাঘ্বত। গব্যত্ৃত ৪ সের । ক্াথ্যপ্্ব্য-_পুনর্ণবা ১২৯ সের, জল ৬৪ দের, শেষ 

১৬ সের । কক্ষত্রব্য--চিরতা, জয়ন্তী, শু ঠ, পুনর্ণব1 ও দেবদার ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 

মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘ্বত পাক করিবে । মাত্রা ।* আন। বা * তোলা । 

মাণকঘ্ধুত । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেশ্সিক? ন্থজ ও সান্লিপাতিক শোথ- 

রোগীর জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, অথচ 

শরীরের স্থান বিশেষে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই দ্বত রোগীবে অপরান্ছে 
সেবন করিতে দিবে । অন্থুপান-_উষ্ুগ্ধ । 

মাণকঘ্বত। গ্রব্যত্বৃত ৪ সের। যথানিয়মে বুঙ্ছাপাক করিবে। ক্াথ্যপ্রব্য-- পুরাতন 

যাণ ৮ সের, জল ৬৪ সের? শেষ ১৬ মের। কক্কত্রব্য-- পুরাতন মাণ ১ সের, জল ১৬ সের। 

বথানিয়ষে ঘ্বত পাক করিবে | মাত্রা।* বা॥* তোলা । 

পুনর্ণবাদিতৈল | বাতিক, পৈত্তিক, ্ সৈ্মিক, সান্লিপাতিক ও হন্দজ 
 শোথরোগীর উদরাময়, কাস ও স্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে অথচ শরীরের 
স্থান বিশেষে শোথ অতি অল্প লক্ষিত হইলে, এই তৈল সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে 
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দিবে, শোথরোগীর জীর্ণজ্বর ও তৎসঙ্গে কাস, পাও) কামলা, ল্লীহা ও যরুৎ- 

বৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই তৈল মর্দন করিলে উপকার হয়। 

পুনর্ণবাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। কাখ্ত্রব্য - পুনর্ণব! ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ 

১৬দের। কক্ধদ্রবা শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্ী, ধনে, 

কটফল, শটা, দারুহরিক্া, প্রিয়ঙ্গু, পন্মুকার্ঠ, রেবুক, কুড়, পুনর্ণব! £ যমানী, কৃষ্ণজীরা, 

এলাইচ, দারুচিনি, লোধ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বচ' পিপুলমূল, চই, চিতামুল, শুল্ফা, 

বালা, মঞ্রিষ্ঠা। রাস্্া ও ঢুরালভা এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা । জল ১৬ সের | বথানিয়মে 

তৈল পাক করিবে। 

শুকমূলাগ্যতৈল | বাতিক, পৈতিক ও প্নৈশ্মিক শোথরোগে রোগীর 

উদ্বরাময়, কাঁস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হাঁস হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল অথচ 

রোগীর স্থান বিশেষে শোথ লক্ষিত হইলে, এই তৈল তাহার সর্বাঙ্গে 
মালিশ করিতে দিবে । 

শুদ্ধমূলাগ্কতৈল। কটুতৈল /৪ সের কক্ত্রবা--শুঞ্মূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্্া ও 

শুঠ; সমভাগে মিলিত /১ সের | পাকার্থ--জল ১৬ সের যথানিয়ম্বে তৈল পাক করিবে। 

বৃহৎ শুক্ষমূলাদ্য তৈল | বাতিক, শ্রেম্মিক, বাতশ্নৈম্মিক ও সান্লি 

পাঁতিক শোথ রোগীর উদ্রাময়, জর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস 

এবং অগ্নিবল বর্ধিত হইলে, তাহার সর্বাঙ্গে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে, 

রোগীর শরীরের স্থানবিশেষে অল্পশোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জীর্ণজর, 

পাও ও কামল৷ প্রভৃতি উপদ্রব দুষ্ট হইলে,এই তৈল তাহার সর্বাঙ্গে মালিশের 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 

বৃহৎ শুধমূলাগ্ঘতৈল। কটুতৈল ৪ সের | শু্ধমূল। ২ সের, জল ১৬ দেরঃ শেষ & সের। 
শজিনার রস্ ৪ সের। ধুতুরার রস ৪ সের । নিসিন্দার রস ৪ সের । বিশ্বাল, শোণাছাল, 
গান্তারীছাল, গারুল, গণিয়ারী, শীলপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গরোক্ষুর সমভাগে 
মিলিত ২ সের'জল ১৬ সের, শেষ ৮সের | গালিধাপাতার রস ৪ সের পুনর্ণবার রস & সের, 
ভহরকরঞ্জা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । বরুণছীল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ 
৪ সের। কক্ষপ্রব্য -শ ঠ, মরিচ, সৈজ্ধবলবণ, পুনর্ণবা, কাকমাচী, চালতে ছাল, পিপ্ললী, 
গজপিষ্জালী, কটফল, কুড়, কাকড়াশৃর্ী, রান্না, ছুরালভা, কৃষজীরা, হিজরা, দারুহরিত্রা, 
করঞ্জ। নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনস্তসুল, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। জল ১৬ সের 
যথানিয়্মে তৈল পাক করিবে। 
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শোথরোগে- উদরাময়-চিকিৎস! | 

ছুপ্ধবটী । শোথরোশগীর উদরাময় উপস্থিত হইলে, এই ওঁষধ লবণ ও 

জল বন্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে | পধ্য-হুপ্ধান্ন । অকুপান- ছৃগ্ধ। 

চপ্ধবটী। প্রস্ততবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

রসপর্পঈী। রোগীর সর্বার্ষে শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় লক্ষিত 

হইলে, এই ওষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে । 

রসপর্পটী | প্রস্তবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য . 

স্বর্ণপর্পনী । রোগীর সর্বাঙ্গে শোথ ও ততৎসঙ্গে জর, কাস, শ্বাস ও 

উদরাময় লক্ষিত হইলে এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ওঁষধ যথানিয়মে 

সেবন করিতে দ্রিবে। পধ্য-ছুপ্ধান্ন। অন্ুপান-_ ছুগ্ধ। 

খর্ণপর্পটা। প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় জষ্ব্য | 

শোথরোগে _কাস-চিকিৎসা | 

পুরন্দর বটা | রোগীৰ শরীরে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎ্সঙ্গে কাস 

বিগ্ভমীন থাকিলে এবং কাস অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ওষধ সেবন 

করিতে দ্িবে। অনুপান-_বাঁসকপাতার রস ও মধু। 

পুরন্দরবটী। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, পরে উহ্থাতে 

স্ব১, পিপুল, যরিচ, হরীতকী, আমলা; বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোল! মিশ্রিত করিয়া 

ছাগীহ্দ্ধে + বার ভাবনা দিবে । বটি ৩ রতি। 

তরুণানন্দরল । রোগীর শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস 

অন্প পরিমাণে শুষ্কভাবে নির্গত হইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা . 

সেবনে কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি থাকিলে 
তাহাও বিনষ্ট হয় । অন্পান__বাঁসকপাতার রস ও মধু। 

তরুণামন্দরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে কঞ্জলী করিয়। এ কজ্জলী ৮ তোলা 
পরিমাণে লইবে; পরে এঁ কজ্জলীকে বিশ্বছাল, গেশিয়ারিছাল, শোখাছাল, গাস্তারীছাল, 
পারুলছাল, বেড়েলাঃ মুখা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহৃতী, বাসক, পান, ভূমিকুম্বাও ও 
শতবূলী ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস ঘ্বারা ভাবন! দিবে, পরে দশতোলা পুনর্ণবার রস 
ছার! মর্দন করিয়া অভ্র ৮ তোলা, কপূর ২ তোলা এবং জাতীকল, জয়িত্রী, জটামাংসী, 
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তালীশগত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ ॥ ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া 
কুম্মাওড রসে মর্দন করিবে। বটা ২য়তি। 

চন্দ্রীযৃতরস | রোগীর সর্বাঙ্গে বাহস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ দুষ্ট 

হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস শুক্কাবস্থায় অল্প পরিমাণে বা তরলাবস্থায় নির্গত 

হইলে, এই ওষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । 

চন্দ্রামুতরস। - প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

শোথরোগে অন্যান্য যে সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা৷ শোখের নিরৃতি হইলে 

হাঁস হয়; জর, পাত বা কামলা! প্রভৃতি অন্যান্য রোগ শোথের সঙ্গে উৎপন্ন 
হইলে, সেই সেই রোগের শোথনাশক ওঁষধ ও পথ্য ব্যবস্থা কৰিবে অথবা 
অবস্থান্ছসারে শোথনিবারক পৃথক ওষধ প্রদান করিবে । যখন শোথ 

প্রধান রোগরূপে লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য জবর, কাস, উদরাময়, শ্বাস, হিক্কা, 

বন ও পিপাসা প্রকাশ পায়, তখন শোথের লাঘব না হইলে এ সমস্ত 

উপদ্রব তাস হয় না, সুতরাং তজ্জন্য উপদ্রব নাশক ওঁধধ প্রয়োগে কোন ফল 

হয় না। শোখ হাস হইলে যে উপসর্গ সঙ্গে থাকিবে, তদন্ুযায়ী চিক্িৎস। 
করিবে । 

শোথরোগে_ পধ্য | 

শোথরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতঙুলের অন্ন, যবের ছাতু; বা কুলথ- 
কলায়, যুগের ভাইল এবং পুর্লাতনমাণ, কচিবেগুণ, মুলা, শিষ, করলা, রক্ত- 
শজিনা, বেতাগ্র, পুনর্ণবাশাক, পটোল, নিমপাতা, ডুমুর, মোচা, ঠোটে- 
কলা, কাচকলা; ওল, পল্তা, শিল্গীমাছ, মাগুরমাছ প্রভৃতি পথ্য প্রদ্দান 
করিবে । পুরাতন শোথরোগে মাংসযুষের প্রয়োজন হইলে, শজারু, কুকুট 
( মোরগ ), লাবপক্ষী, তিত্তিরি এবং জাঙ্গল মাংস ও কচ্ছপের মাংস প্রভৃতির 
যুষ প্রদান করিবে। এতত্ব্যতীত সমস্ত তিক্তত্রব্য ও অগ্রিবর্ধক দ্রব্যই শোথ- 
রোগীর স্ুুপথ্য। 

প্রথম খণ্ড সম্পুর্ণ । 
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কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ওষধ। 

অগ্নিকুমার । অগ্রিষান্দয ও অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক 

বা দীর্ঘকালে পরিপাক, তজ্জন্ত মস্তকে ভার, দেহের গুরুতা) বমনভাব, 
আহার্য্য দ্রব্যান্থুরূপ মধুরাদি উদগার, কিম্বা অজীর্ণহেতু অয্নোদগার, 
দম্কাতেদ, পেটবেদনা, উদরাক্ষান। মল ও অধোবাসুত্র নিরোধ এবং আহারে 

অরুচি এই সকল লক্ষণের একটি, হুইটি, তিনটি ব। তদধিক প্রকাশ পাইলে, 
এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । ইহ! স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের 

কল্পিত ও ব্যবহৃত এবং সাধারণ ওষধের যধ্যে মহোপকারী ও 'সব্বদ! 

ব্যবহার্ধ্য। ইহ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ সেন, কালী প্রসন্ন 
সেন আমরণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তদীয় শিষ্যান্ুশিষ্যবর্ণ এখনও 

প্রয়োগ করিয়! থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার নামে 

অতিহিত করিয়া থাকেন । অন্ুপান--দমক তেদ বা পাতলা! দাস্তে 

মুখার রস ও মধু; অক্লোদগারে চুণের জল বা লেবুর রস, কোষ্ঠকাঠিন্সে- গরম 
জল, উদরাখ্বানে-_-চাউলের জল। আমাশয়ে প্রয়োগ করিতে হইলে, 
আমরুলের রস, থুলকুড়ী ব৷ থানকুনির রস কিন্বা সাদা ন'টের মূলের রস। 
বক্তামাশয়ে রক্ত নটের মূলের রস। কেহ কেহ গ্রহণীরোগে ভাজা জীরাচুর্ণ 
ও মধুসহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ 
উপকার হইলেও, পুরাতন অবস্থায় কোন উপকার হয় না; শত শত স্থলে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । অন্নপিত্ের প্রথম অবস্থায় বা অকস্মাৎ 

চোয়াটেকুর উঠিলে ইহা বেশ ফলপ্রদর। 

অগ্নিকূমার । বীজ ছাড়ান হরীতকী ৪ তোলা, যমানী (যোয়ান ) ২ তোলা, লবঙ্গ 
১তোল৷ গু সৈদ্ধবলবণ |* অর্ধ তোলা একজ করিয়া জল হ্বারা উত্তমরূপে বাটিবে। 

ধটী ৬ রতি। 

ভুবনেশ্বর । উপরোক্ত অগ্নিক্মার যে ষে অবস্থায় প্রয়োগ করা যার, 

ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। কেহ কেহ ইহার সহিত বেলশ্ত'ঠ 
একভাগ মিশ্রিত করিয়া! অতীসারের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া! থাকেন। 
্ব্গায় দ্বারকানাথ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পঞ্চানন রায়, ইহা 
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প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতেন; এখনও তীহাদের শিশ্পান্থুশিষ্াগণ প্রয়োগ 
করিয়া থাকেন। অন্ুপান-_অতীসারে মুখার রস ও মধু বা ভাজা জীরাচুর্ণ ও 
মধু। অন্তান্ঠ রোগের অন্ুপান ও প্রয়োগ-বিধি অগ্রিকুমারের ন্যায় । 

ভুবনেশ্বর । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, সৈম্ধব ও গুহধূয প্রত্যেকে সমভাগ, 

জলে মর্দন, বটী ৩ রতি । আমরুলের রসে মর্দন করিলে বেশী কলপ্রদ হয়| 

আনন্দভৈরব ( মতীন্তরে )। আমাশয়, অতীসার ও জরাতী- 
সারের প্রথম অবস্থায় সাধারণ ওষধের মধ্যে ইহা! বেশ উপকারী । অতীসার 
ও আমাশয়ের প্রথম অবস্থার জর থাকিলে সমধিক উপকার করে, জ্বরের 

বেগ হাস ও আমপরিপাক করে। অতীসারে ইহা প্রয়োগে আম পরিপাক 

হইলে, কপুরিরস প্রয়োগ করিয়! দান্ত বন্ধ করিবে । এ সকল রোগে কাস 
থাকিলে, তাহাও ইহাতে প্রশমিত হয়। অনুপান- জ্বরাতীসারে ও অতী- 

সারে মুখার রস ও মধু, আমাশয়ে স্বেতকাটানোটের মূলের রস ও মধু। 
অন্য এক প্রকার আনন্দতৈরবের প্রয়োগ ও প্রস্তত প্রণালী ১৩০ পৃষ্ঠায় 

দ্রষ্টব্য । উহা! অপেক্ষা এইটি কিঞ্চিৎ হীনগুণ । 

আনন্দভৈরব ( মতান্তরে )। হিছুলঃ মরিচ, সোহাগার থৈ, বিষ  পিপুল প্রত্যেকে 

সমভাগ, জলে মর্দন। বটী১রতি। 

কপুররস । অতীসারে মলের পক্কাবস্থায়ই ইহ প্রয়োজ্য । অপক্কা- 

বন্থায় প্রয়োগ করিলে, আম উদরে বদ্ধ হইয়া নানারোগের স্থট্টি করিতে 

পারে, কিন্তু জলের ন্তায় দাস্ত পুনঃ পুনঃ বা অধিক পরিমাণে হইলে এবং 

তজ্জন্ত রোগীর অত্যধিক ছুব্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, ইহ। প্রয়োগ 

করিয়! দ্রাস্ত বন্ধ করা উচিত। অন্থপান_ মুথার রস ও মধুঃ জীরাচুরণ 

ও মধু অথবা ইসবগুল ভিজান জল) রূক্তাতীসারে রক্তকাটানোটের 
মূলের রস, দুর্বার রস, ভালিমের পাতার রস অথবা কুকৃসিমের পাতার 
রস ও মধু। 

কপুররস। আফিং, হিছুল, মুখা, ইন্দ্রব, জাতীফল ও কপূর প্রত্যেকে সমভাগ, 
জলে মর্দন। প্রথবে জল হারা আফিং মর্দন করিয়া পশ্চাৎ অন্তান্ত চুর্ণ মিশ্রিত করিবে। 

ব্টী২ রতি। 
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স্বরচুড়ামণি । ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত, . 

সাধারণতঃ নবজ্বর, পুরাতনজ্বর ও ক্ষুদ্র প্লীহা বা যরুৎ সংযুক্ত জ্বরে ব্যবন্থত 

হয়। নবজ্বর; গা-ব্যথা, মাথা-কামড়ানি, সর্দিরভাব, চক্ষু ছল্ ছল্ করা, 

রসে মুখ টল্ টল্ করা, গ্লানি, অক্ষুধ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, জ্বরের 

বিচ্ছেদ বা অবিচ্ছেদ্দ যে কোন অবস্থায় ইহ ব্যবস্থা করা যায়। এ অবস্থায় 

দান্ত বন্ধ থাকিলে, আদা ও বেলপাতার রস সহ ব্যবস্থেয়। জ্বরসহ রোগীর 

অগ্থিমান্দ্য বা অজীর্ণ বিদ্যমান থাকিলে মুখার রস ও মধুসহ ব্যবস্থা করিবে । 

ইহা নবজ্বরে--আম পাচক ও সর্ধাঙ্গীন গ্লরানি-নাশক | পুরাতন ঘুষ ঘুষে বা 

কুইনাইনের আটকান জরে অর্থাৎ বৈকালে অল্প জ্বরভাব, চক্ষু, হাত পা 

মুখ জ্বাল! প্রভৃতি উপসর্গ বিগ্যমানে শেফালিকাপাতা, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়। 
একত্র ছেচিয়া কলার পাতায় রাখিয়া আগুণে গরম করিয়া! তাহার 

রসসহ ব্যবস্থে়, অবস্থায় ঈষৎ কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, উক্ত তিন দ্রব্যের 
সহিত আদা এবং শোথ থাকিলে শ্বেত পুনর্ণবা একভাগ মিশ্রিত করিবে; 

এ অবস্থায় অগ্রিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাকিলে এবং শোথ না থাকিলে, আদা 

ও প্রনর্ণবা না দিয়া এ তিন পদের সহিত মুথা মিশ্রিত কারবে। ক্ষুদ্র গ্রীহা 

বা যকৃৎ থাকিলে, মনসা-সীজের পাতার রস সহ ব্যবস্থা করিবে । সীজপাতা 

আগুণে গরম করিলে নরম হয়, তৎপর উহা! মোচ.ড়াইয়। রস লইতে 

হয়। প্রীহা যকত বৃহৎ এবং বেশী শোথ থাকিলে ইহা প্রয়োগে তাদৃশ 
ফল হয় না। ইহা নবজ্বরের প্রথম অবস্থায়ই বেশী উপকারী, ইহাকে 
কেহ কেহ বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি নামে অতিহিত করেন। 

্বরচুড়ামণি। পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ, সোহাগার খে ও পিপুল প্রষ্ভ্যেকের চরণ 
সমভাগ, জলে মর্দন, বচী ২ রতি; 

জ্বরাস্তক রস । স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কল্পিত। জ্ঞবর- 

চুড়ামণি যেরূপ সাধারণতঃ নবজ্বরে বেশী উুর্পকারী, ইহা তত্্রপ পুরাতন 
অরে অধিক ফলপ্রদদ। পুরাতন ঘুষ, ঘুষে জর, ক্ষুদ্র প্লীহা ও যরুৎ সংঘুক্ত- 

জর ইহাদ্বাব্র প্রশমিত হয় এবং পুত্রাতন ঘুষ, ঘুষে জরেই সমধিক ব্যবহৃত 

ইয়ঃ তবে নবজরেত প্রথম অবস্থায়ও ব্যবস্থা কর] যায় ও ফল হয়। 
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অন্কুপান--জরচুড়ামণির ভ্ায়। ইহাকে কেহ কেহ বৃহৎ অবাস্তব নামে 
অভিহিত করেন । 

হরাম্তকরস। হিঙ্গুল ২ ভাগ এবং গন্ধক, বিষ, মরিচ, সোহাগার খৈ ও পিপুলচুর্ণ 

প্রত্যেকে ১ ভাগ, জলে মর্দন, বটী ২ রতি | 

মিঠাজোলাপ । জোলাপের গঁষধ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ইহা সুলত 

অথচ বেশ ফলপ্রদ । সহজ শরীরে সেবন করিলে ছুই একবার দ্াস্ত হয়। 

বাত্রে আহারান্তে একমাত্র! খাইলে প্রাতঃকালে দাস্ত সাফ হয়। অন্ুপান-_ 

উষ্ণ জল। 

মিঠা জোলাপ। জঙ্গীহরীতকী চূর্ণ ১ তোল! ও ইক্ষুচিনি 8 তোলা। ইস্ষচিনি জলে 

গুলিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া উক্ত চুণ মিশ্রিত করিয়া ঘ্বৃত সহ. 

ষোগে বটিকা করিবে । যাত্র! চারি আন! ব! অর্ধ তোল! | 

স্তকুমার মোদক ( মতান্তরে )। ইহাও মিঠা জোলাপ। সহজ 

শরীরে বা যে স্থলে উক্ত মিঠা! জোলাপ দ্বার! দ্াস্ত থোলসা৷ না হয়, সেখানে 

এই ওধধে দ্রাস্ত হয়, অথচ ইহা! উগ্র বা তীক্ষবিরেচক নহে, সুতরাং 

অপকারের সম্ভাবনা নাই । অন্ুপান--উষ্ণ জল। 

স্কুমার মোদক ( মতান্তরে )| গোলাপকুল, মৌরী, ধনে ও রেউচিনি প্রত্যেকের চুর্ণ 
১ তোলা এবং সোপাবুখীচুর্ণ ৪ তোলা । প্রথমতঃ ১৬ তোল! চিনি ৩২ তোলা জলে গুলিয়া 

গাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া চর্ণগুলি মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। 
মাত্রা :* আনা হইতে 1 জপ্ধতোল! | 

বাতাস বটী। ইহা কম্পজ্বরের মহৌষধ । বালক ও শিশুদিগের 

পক্ষে প্রয়োজ্য নহে । বাতাসার মধ্যে পূরিয়া খাইতে দিবে । 

বাতাস! বটী। বিশুদ্ধ হরিতাল ও বিন্বক চূর্ণ করিয়। সুবা মধ্যে স্থাপন পূর্বক পুটপাক 
করিবে । বালক ও শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে । মাত্রা ২ রতি। 

শ্বেতচুর্ণ। ইহাও কম্পঙ্বরের পরীক্ষিত ওঁষধ কিন্ত বালক, বৃদ্ধ ও 
গর্ভিণীর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ ইহা ভয়ঙ্কর বিষ। অন্ুপান-__জল। 

শ্বেতচ্র্ণ | বিশুদ্ধ দারুমুজ ১ ভাগ, বিশুদ্ধ মনঃশিল! ১ ভাগ ও শামুকের খোলা ভশ্ম 

৩ ভাগ । জলম্বার! একত্র মর্দন করিয়া! পুটপাক করিবে । যাত্রা অর্ধ রতি । 
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কজ্জলীযোগ | ইহা কম্পজরে বালক ও শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী 

ওধধ। অনুপান-_তুলসীপাতার রস ও মধু । প্রত্যহ ২।৩ বার সেব্য। 

কজ্জলী যোগ। কঞ্জলী ও ইচক্ষুচিনি সমভাগে মিজিত করিবে | মাত্রা ১ হইতে ২ রতি। 

স্বরারি চুর্ণ | তরুণজরে অবের প্রবল বেগ, অত্যধিক সম্তাপ, গান্র- 

দাহ, মলমৃত্র বন্ধ বা যথোচিত নির্গত না হওয়] প্রভৃতি উপসর্ণ থাকিলে 

অথচ জ্বর বিচ্ছেদ না হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । ইহ প্রয়োগে 
জবের প্রবল বেগ, সন্তাপ ও গাত্রদাহ শীন্ব প্রশমিত হয় এবং মলমুত্র নির্গত 
ও ঘর্্ম হইয়! জবর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে । এক মাত্রায় উপকার না হইলে, 
২৩ ব| ৪ মাত্র। প্রয়োগ করিবে; কিন্তু অতি দুর্বল অথবা প্রেম্ব-প্রধান শরীরে 
প্রঝ়োগ নিষেধ । অনুুপান--জল। 

জ্বরারিচুরণ| সম্ট. ও পোরা (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা_ 

চারি আনা হইতে অদ্ধ তোল! । বালকের পক্ষে অদ্ধ মাত্রা ও শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা। 

স্বণসন্বর্ধোগ । এইটি জর-বিকারের সহজ অথচ মহোপকারী উধধ। 

বাতধেম্স বা সন্লিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রবোজ্য। কিন্তু ইহাদ্বারা 

উপকার না হইলে অবশ্তই কম্ত,রীতৈরব, বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব, স্বর্ণকস্ত,বী 
ও আগর কন্ত,বী প্রতৃতি ওঁষধ প্রয়োগ করা উচিত। স্ব্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ 

সেন মহোদয়ের কল্লিত। অন্ুপান_তালশাখার রস ও মধু ব৷ রুদ্রীক্ষঘষা- 

ও মধু। 

ব্ণসত্বযোগ। বিশুদ্ধ পারদ ও হরিতাল সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিবে, অনস্তর 
মুখার মধ্যে রাখিয়া! পগুটপাঁক করিবে | ইহার ১ ভাগ, কম্ত,রী ১ভাগ ও স্বর্ণসিম্দুর ১ ভাগ 
একত্র মর্দান করিয়' চূর্ণ করিবে | মাত্র! ২ গতি। 

তিসি বা মসিনার পোল্টিস্। নিউমোনিয়া (ফুস্ছুস্ প্রদাহ), বক্ষঃ- 

স্থলে শ্লেস্মা সঞ্চিত ও শ্্েম্বাঘারা বক্ষঃ9্থবল আবৃতবৎ বোধ এবং তজ্ন্ত 

শ্বাস-কষ্টু উপস্থিত হইলে, কিম্বা এ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা! 
যুবারা অল্প শ্লেম্সা নির্গত হইলে, এই পোলুটিস্ রোগীর বক্ষঃস্ল 
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আবৃত করিয়া! লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম 

যেদিকে বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিন্বা পৃষ্ঠদেশে 

বেদনা থাকিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়৷ পোল্টিস্ লাগান উচিত। 
এই পোল্টিস্ বক্ষঃস্থল, পার্থ ও পৃষ্ঠদেশের যে কোনও প্রকার বেদনায় 
অতি উপকারী । বাতশ্নৈম্মিক এবং, সান্নিপাতিক জরে বুকে বেদন! 

থাকিলে, এই পোল্টিস্ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্নৈম্মিক ও সান্নিপাতিক 

জরে যথাক্রমে আঘুর্ধেদ-শিক্ষার ২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠার বক্ষঃস্থল ব্যতীত সর্বাঙ্গে 

বালুকা-স্বেদের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এ উতযনপ্রকার জ্বরে বুকে বানুকা- 
স্বেদের পরিবর্তে এই পোলুটিম্ প্রয়োগ করিবে । যে পর্য্যন্ত শ্বাস-কষ্ট ও বুক; 

পৃষ্ঠ ব1 পার্শখবেদন।র লাধব এবং শ্রেম্সার পরিপাক ন৷ হয়, তাবঘ প্রয়োগ 

করা উচিত। অভানারে বাতশ্রেম্মার প্রকোপ বশতঃ বুকে ও পার্খে বেদনা 

থাকিলে কিম্বা অতীপারে ও ঝিষ্টব্ধাজীর্ণে ( বাতাজীর্ণে) বাতশ্নেপ্পার প্রকোপ 

হেতু উদরাগ্রান, উদর-বেদন! ও মলরোধ হইলে, পোল্টিস্ প্রয়োগে 
অপাধারণ উপকার হয়, উদরের অবস্থা শীঘ্বই পরিবন্তিত হয়। অতীসারে 
যবপ্রলেপের পরিবর্তে ইহা প্রয়োজ্য। যর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইব! বেদনাবিশিষ্ট 

হইলে, এই পোন্টিস্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হব । ফিরঙ্গরোগে যক্কৎ ও 

প্লীহার নিয়দেশ হইতে একপ্রকার গুটিক। উদগত হয়, তাহাকে সিফিলির্টিক 

গম। কহে। ইহার আকার কাঠালের তোতার সায়, সহসা! দেখিলে যকৃৎ বা 
শ্লীহা-বৃদ্ধি বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহাতে. বেদন। হয় এবং ওধধ প্রয়োগ না 

করিলে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে, এই অবস্থায় এই পোল্টিস্ অতি 
উপকারী । নিউমোনিয়া (ফুস্ফুস প্রদাহ ) বাতশ্নেম্সজর ও সন্নিপাত জরে 

ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসক্দিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্ষঃ স্থলে পোল্টিসের 
পরিবর্তে কার্পাস তুলার গদী দ্বার! বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থা করেন, তাহারা বলেন, পুনঃ পুনঃ পোল্টিস্ পরিবর্তনে অথবা 

পোল্টিস্ ঠা হইয়া গেলে, বুকে ঠা লাগিয়া রোগ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, 

সুতরাং তুলার 'গদীর ঘ্ার একবার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, এরূপ 

ঠা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদদেশেও অনেক চিকিৎসক 
ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়৷ থাকেন এবং তদ্দার। বেশ সুফলও পাওয়া 

যায়ঃ সুতরাং পোল্টিসের পরিবর্তে তুলার গণদী ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে । 
বুকে,পিঠে বা পার্থদেশে পোল্টিস্ দিতে হইলে, অগ্রে এ সকল স্থানে কাপড় 
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বিছাইয়া তদুপরি পোল্টিস্ দিবে এবং পোল্টিস্ ঠা না হইতে পারে,, 
ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই নূতন পোল্টিসের 
ব্যবস্থা করিবে । 

তিপি বা মপিনার পোলটিদ। তিপসি ধোলায় করিয়া অপ্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ 

করিয়া বা ঢেকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিবে! অনন্তর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া একটি 
কীসার বা পিত্তলের বাটীতে রাখিবে, পরে একটি জলপূর্ণ কড়াই চুলার উপরে বসাইয়া জ্বাল 

দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে তদুপরি এ বাটী রাখিবে, এমন ভাবে রাখিবে যেন বাটীটি 
জলের উপর ভাফ্মান থাকে | এইরূপে এ ফুটন্ত জলের উত্ভীপে মসিন৷ গরম হইলে, 

যেস্থানে পোল্টিস্ দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বন্ত্রথও লইবে এবং তাহার 

অপ্দাংশে মপিলা রাখিয়া অপর অগ্ধীংশ দারা মপিনার অপর দিক্ ঢাঁকিয়া রোগ স্থানে 

লাগাইবে। অনেকে তিসি চূর্ণ জলে গুলিয়। লোহার হাতায় গরম করিয়া! প্রয়োগ করেন, 

কিন্তু এই প্রক্রিয়াদারা পোল্টিস্ প্রস্তত করেয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। অতিসার 

বা অজীর্ণে উদর এবং বাতঙ্নেগঙ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে বুকের বেদনায় বুক জুড়িয়া পোলটিস্ 

লাগান উচিত। 

নীললেপ | জরে দাস্ত-পরিষ্কার অথচ প্রআাব বন্ধ থাকিলে, এই 

এই ওঁধধ রোগীর নাতিদেশে লাগাইবে | 

ন)ললেপ। শীল, পচ। মাধ্পাতা ও জলের কগনসার শীতের ঘাটা প্রঙ্যেকে সনঠাগ, 

জলে খদদন। 

করমর্দপন্রক্ক।থ | বাতিক, পৈত্তিক, প্লম্মিক, বাতপৈত্তিক ও পিত্ত- 

শ্নৈপ্মিক প্রস্থৃতি সর্ধকার জরে দাহ; ঘন্ম, সম্তাপ, বমি, মুচ্ছা, পিপাসা; কম্প, 

ক, ওষ্ঠ ও মুখের শুক্কত। প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমনার্থ এবং জরবিচ্ছেদের 
জন্য ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা নবজ্বরে যেমন 
উপকারী, পুরাতন জরে এবং শ্রীহা যকৃৎ্ সংযুক্ত জরেও তেমনি উপকারী । 

নূতন ও পুরাতন উতয়বিধ জরেই ইহা! প্রয়োগে জরের উত্তাপ হাস হইয়া 
আইসে ও জবর বিচ্ছেদ হয়। সন্তত (অ্ববিচ্ছেদী জর অর্থাৎ যে জর 
একজর অবস্থায় অনেক দিন থাকিয়া ৭। ১০। ১২। ১৪ বা তদপেক্ষা 

দীর্ঘকালে বিচ্ছেদ হয়), সতত ( ছৈ-কালীন অর্থাৎ যে জ্বর দিনে একবার 
ও রাত্রে একবার হয়) সতত বিপর্ধ্যয়, অন্ট্ে্যুক্ষ বিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে 
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জরের সন্তাপ হাঁস ও জরবিচ্ছেদের জন্য ইহা! প্রয়োগ করা যায়। এ 

সকল অবস্থায় এই ওধধ বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকের! প্রয়োগ করেন। 

ইহা বহু পরীক্ষিত অথচ স্বলত। নবজ্বরে প্রয়োগ করিতে হইলে, কেহ 

কেহ পিপুলের পরিবর্তে মরিচচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। বালকের অর্থ 

এবং শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা। নবজ্বর বা পুরাতন জবের পর্য্যায় (প্রত্যহ 

একই সময়ে জ্বরাগমন ) ভঙ্গের জন্য বা এ সকল জরে স্থায়ী ফললাভের জন্য 

ইহার সহিত অন্যান্য ওবধ ব্যবস্থা করা যায়। নবজ্রে কন্ত,বীতৈরব ও 

পুরাতনজ্বরে বৃহৎ কস্ত,রীতৈরব বা৷ জরসংহারচূর্ণ, সুদর্শনচুর্ণ প্রতি এঁ 
সঙ্গে ব্যবস্থা করিলে রোগীর শঘ্ব আরোগ্যলাত ঘটে । 

করমর্দপত্রককাথ। করযৃচা পাত! ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ- 

নবজ্বরে মরিচচুর্ণ, শ্লীহা সংযুক্তজ্বরে পিপুলচুর্ণ। 

জ্বরনিসুদন | কুইনাইন সংমুক্ত ওধধ প্রয়োগের পূর্বে সর্বন্র 
রোগীর অন্নবহা নালী অথবা অন্তর হইতে, আম বা অপক্বরস মৃদ্ববিরেচক 

ওষধ দ্বারা অথবা সঞ্চিত পিত্তরস বমন করাইয়! অপসারিত করা কর্তব্য। 

কারণ অন্ত্র পরিষ্কার করিয়া ওষধ প্রয়োগ করিলে উপকারিতা সমধিক প্রকাশ 

পায়। নবজ্বর বিচ্ছেদ হইলে ও অপক্ক রসের বা আমরসের সংঅব ন৷ 

থাকিলে, এই ওষধ জ্বরের পুনরাক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োগ করা যার। 

(জ্বরে আমপক্ক লক্ষণ ও নিরামজ্মরের লক্ষণ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। সামজরে 

মুছ বিরেচক ওষধ দ্বারা দাস্ত করাইয়া ও লঙ্ঘন দিয়া যে প্রকারেই হউক 
আমরসের পরিপাক হইলে ইহা প্রয়োজ্য ৷ সর্দি অথব! জ্বরে হাত, পা 
ও মাথা কামড়ানি থাকিলে লঙ্ঘন বা বিরেচন দ্বার! এ উপসর্গ প্রশমিত 
করিয়া» ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহার সহিত রসসিন্দূ্র ১ ভাগ মিশ্রিত 
করিয়। পুরাতন জ্ববেও প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-__নবজ্বরে জল, পুরাতন 

জ্বরে গুলঞ্চের রস। 

অরনিসৃদন। কুইনাইন। কজন্বা, কালাদানা, রেউচিনি ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, 
জলে মর্দন। বটী ৩রতি। জ্বরবিচ্ছেদে ১বা২ ধণ্টা অন্তর এক এক কটা প্রয়োজ্য। 
প্রত্যহ তিম চারিবার প্রয়োগ করিন্বে। 
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প্লীহার প্রলেপ। 

প্লীহার প্রলেপ অসংখ্য, যিনি যেটি প্রয়োগে অধিক ফল প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, তিনি সেইটিরই অন্ুরাগী, কিন্ত ক্রয়! প্রায় সকল প্রলেপেরই 
সমান। 

হিঙ্গুলেপ। শ্রীহা! অত্যন্ত কঠিন, বেদনাযুক্ত ও বৃহদাকাঁর হইলে 

এই প্রলেপ দ্দিবাভাগে লাগাইবে । এইটী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অব্রদ।- 

প্রসাদ সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাহাদের শিষ্যান্থু- 

শিশ্তগণ প্রয়োগ করেন। 

হিঙ্গলেপ | হিং ৭০, পুরাতন দালানের চুণ114*, নীল এ** মেটে সিন্দুর ৫০, পানের 
বোটা ।*, কল্যী লতার গ্রন্থি (গাঁইট ) |* আনা, মরিচ ॥* আধ তোলা; একত্র করিয়া 

আদার রস ব1 গোড়ালেবুর ( জন্বীর ) রসে মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে। 

সিন্দুরলেপ। ছাতিমছাল, নীলঃ মেটেসিন্দুর, খড়ীঃ পুরাতন দালানের চুণা ও হিং 

প্রত্যেকে সমভাগ, ব্রাণ্ডী বা দেশী মছ্য দ্বার! মর্দন করিয়। দিবাভাগে প্রলেপ দিবে । এইটি 

বরিশাল জেলায় ব্যবহৃত ও বছ পরীক্ষিত । 

হিঙুললেপ। হিগুল, নীল, হরিতাল, মুদ্রাশঙ্খ, কুচ্লা? হিং, কচ্ছপের খোলাভন্ম ও 
পুরাতন দালানের চুণা প্রত্যেকে সমভাগ, জামীর বা গোঁড়ীলেবুর রসে মর্দন করিয়া 

দিবাভাগে লেগ দিবে। এইটি বরিশালে ব্যবত ও বহু পরীক্ষিত। 

রমোনযোগ । বালক ও শিশুর প্লীহারোগে এই যোগটি অতি ফল- 

প্রদদ। ইহ প্রয়োগে দাস্ত পরিষ্কার; ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং শ্রীহ! 

ক্রমশঃ হাস পায় । অন্ুপান-__জল। শিশুকে গুলিয়। খাওয়াইবে। 

রসোনযোগ | খোসা ছাড়ান রহৃন, কাঠালের ভোতা ভম্ম (কোন কোন দেশে 
ইহাকে ভুদ্পা কহে) ও গৃহধূষ অর্থাৎ ঝুল (কোন কোন স্থলে ইহাকে আন্দু কছে) 
প্রত্যেকে সমভাগ জলে নর্দন। শিশুর পক্ষে ৩রতি ও বালকের পক্ষে এক আনা ব৷ 

দুই আন!। 

মুসববরযোগ। শ্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট 'হুইলে, 

এই ওধধ প্রয়োগ করিবে, ইহা সাধারণ ওষধের মধ্যে অতি ফলপ্রদ | 
অনেকস্থলে গ্লীহারোগের প্রথম অবস্থার কেবলমাত্র ইহা! প্রয়োগে রোগ 
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আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । ইহা! তীক্ষুগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্য ; সুতরাং 

জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে । বালক, যুব! ও বৃদ্ধের পক্ষেই 
উপযোগী, কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহার! গিলিয়! খাইতে 

পারে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত ঝাল লাগে ও শিশুর ক্লেশ হয়। 

ইহা ক্ষুধাবর্ধক, অল্পরেচক, বলবর্ধক ও রূপায়ন গুণবিশিষ্ট । বনৃবিজ্ঞ 
চিকিৎসকের ইহা। প্রয়োণ করেন। 

মুসব্বরযষোগ | মুসব্বর, শোধিত হিং, খোসা ছাড়ান রমন, পিপুলচুর্ণ ও জঙ্গী- 

হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন । বটী ৩রতি। বালকের পক্ষে অদ্ধ মাত্রা। 

এলাচিলেপ । প্রীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হইলে 

এই প্রলেপ প্রীহার উপরে লাগাইবে। শিশু ও বালকর্দিগের পক্ষে ইহা 

সমধিক কার্য্যকারী । এই লেপ বায়ুনাশক সুতরাং দাস্ত বন্ধ করে না। 

এলাচিলেপ। বড় এলাচির খোস।, রহ্ৃন' হিং ও গোরমুন প্রত্যেকে সমভাগ, হুকার 

জলে মর্দন। গোরনুন একপ্রকার কন্দ বিশেষ, গরু বাচুরে ইহা! আগ্রহের সহিত আহার 

করে, ছৃষ্ধবতী গাভী ইহ] খাইলে, ছুপ্ধ হইতে রহগুনের গন্ধ নির্গত হয়| 

হিঙ্কুলেপ ( মতান্তরে )। গ্লীহ! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত 

হইলে, এই লেপ লাগাইবে। বালক, শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ইহা বিশেব 

ফলপ্রদ। 

হিঙ্গুলেপ ( মতান্তরে )। হিং, নীল ও কাঁকড়ার মাটা প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মদ্দিন। 

খাল, বিল ও পুক্করিণীর ধারে কীকড়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গর্ভ করে, সেই গর্তের উপরিস্থিত মাটী। 

ক্ষারবটী । অগ্রমাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বেদনাধুক্ত হইলে, ইহ! প্রয়োগ 

করিবে । ইহা অগ্রমাসে যেমন উপকারী, প্লীহারোগেও তদ্রপ | জ্বরসত্্ে- 

ব৷ বিজ্বরে প্রয়োগ কর! যায়; পরন্ত অগ্নিবর্ধক, বায়ু, পিত্ত ও শ্নেম্মানাশক, 

জ্বর ও সর্দিনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। 

পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহার ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। অন্নুপান__ 
গীতল জল । 

ক্ষারবটী। ঠ্েতুলের খোসার ক্ষার ১ ভাগ, শঙ্খভন্ম ১ ভাগ, পঞ্চলবণ ৫ ভাগ, 
ওঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ ও কজ্জলী ২ ভাগ; 
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সমস্ত চূর্ণ একজ্র করিয়া আপাঙ্গের কাথে +ট1 ও রক্তচিভার কাথে টা ভাবন! দিবে, পরে 
জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া বটা প্রস্তত করিবে। মাত্রা৩ রতি। বালকেব্র 

পক্ষে ২ রতি ও শিশুর পক্ষে ১ রতি । 

প্লীহার আরক € চোয়ান )। ম্যালেরিয়া বা অন্তান্ত জরের পুরাতন 

অবস্থায় গ্লীহা, যককৎ, শোথ, কাস, অক্ষুধা বা! অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ ও কোঠ্ঠ- 

বন্ধ থাকিলে এই ওঁষধ প্রয়োগ করিবে, এ সকল অবস্থায় এরূপ প্রত্যক্ষ 

ফলপ্রদ উষধ অতি বিরল; কিন্তু আমাশয় বা পাঁতল! দাস্ত হইলে প্রযোজ্য 

নহে। স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ সেন ইহা! প্রয়োগ করিতেন । 

প্ীহার মারক। হিং ৪ তোলা. বিষকচু ৩৪ তোলা, গণিরারী ৮ তোলা, ভা টমুল 
৩২ তোল।, চিরতা ৩২ তোল।, হরীতকী ৮ তোল], সৈষ্ধবলবণ ১৬ তোলা, পিপুলযুল ৩২ 

তোলা, বাসকপাতা ৩২ তোর্লা, চাকুলে ৮ তোলা, ওল ৮ তোলা, বচ ৮ তোলা, মরিচ- 

৮ তোলা, কট.কী ৮ তোলা, হীরাকস ৮ তোলা, রক্তচিতার মূল ৩২ তোলা, মুছব্বর 

৪ তোল। ও পুনর্ণবা ১৬ তোলা ; এই সকল ত্রব্য একত্র কুটিয়া বার দের গোমুত্র সহ বকষন্ত্রে 

মদের গায় ঠোয়াইয়া লইবে, /80 সের আন্দাজ বা ৬ বোতল আরক গ্রহথ করিবে। 

মাত্রা ২ তোলা, বালকের অদ্ধমাত্রা ৷ 

গোময়-ন্বেদ। গ্রীহাসংযুক্ত জরে প্রীহা বৃহৎ আকার ও কঠিন বা 

বেদনাযুক্ত হইলে, এই স্ষেদ উপধুণপরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, মহোঁপ- 
কার সাধিত হয়। শ্লীহা অত্যন্ত কোমল ও বেদনা হাস হইয়া থাকে, 

আরোগ্য-লাত পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রযোজ্য । ইহ বহু পরীক্ষিত । কেহ 

কেহ যক্কত্বৃদ্ধিতে ইহা! প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমৃত্র বা গোময় পিত্ত-বর্ধক 
অথচ যরুৎ পিত্তের আধার ;) এই জন্য য্কৃতে ইহা প্রয়োগের অমর পক্ষ- 
পাতী নহি । 

গোময়ম্বেদ | গাই গরুর টাট.কা চোন1 ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে রোগীর 
মলীহা বা য্ৎ স্থানে কিছুক্ষণ তার্পিণ মালিশ করিয়া এ স্থানে একখানি ফ্লানেল বা! কাপড় 

রাখিয়া! তছুপরি উত্তপ্ত গোময়ের পোলটিস্দ্বার] স্েদে দিবে | উত্তপ্ত গোবর নরম কলার 
পাতায় বা ভেরেগাপাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় জড়াইয়া৷ পোল্টিস্ প্রস্তুত করিবে গু 
তদ্দণরা ম্বেদ দিবে। ঠা হইয়া আসিলে অপর একটি প্রস্তুত করিয়৷ লইবে। 

গুড়ুচীলেপ | শ্লীহা অত্যন্ত বেদনাধুক্ত, অতি কঠিন ও বৃহদাকার 
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হইলে, এই লেপ প্রত্যহ একবার প্রয়োগ করিবে। ্বর্গীয় গঙ্গাধর কবি- 
রশজ মহাশয় ইহা! প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাহার শিল্তানুশি্তগণ প্রয়োগ 

করিয়। থাকেন। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ । 

গুড়,চীলেপ। গুল ও আদ] সমভাগে লইয়া চোনায় মর্দন ও আগুথে ঈষৎ গরম 
করিয়া লইবে। 

আর্জকলেপ | শ্রীহা বেদনাধুক্ত, অতান্ত কঠিন ও বৃহদাকার হইলে 

এই প্রলেপ দিবাতাগে প্রয়োগ করিবে। 

আর্দকলেপ। আদ ও জিউলী গাছের ছাল সমভাগ, চোনায় মর্দন ও আগুনে 

ঈষৎ গরম করিয়! দিবাভাগে লইবে | 

শঙ্ন্বেদ । অগ্রমাস বা যকৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগস্থানে কাপড় 

বিছাইয়1 অতি প্রত্যুবে এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। 

শঙখন্েদ | থলিয়া বিছাইয়া তছ্গরি শখ্থ ঘর্ষণ করিয়া উ্ণ হইলে দেই উ্ণ শঙ্খ পুনং- 
পুনঃ লাগাইবে। থলিয়া--চট বা ছালা। 

শ্বেতচূর্ণ । আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ পেট্কামড়ানি থাকিলে, 

ঘাতাজীর্জনিত উদরাগ্ানে, কোষ্ঠবদ্ধে। উদরের বেদনান্, শুলরোগে, 

অশ্পিতে ও মৃত্রকচ্ছ বা প্রক্রাব পরিষ্কার না হইলে, ইহা! প্রয়োগে 
অসাধারণ উপকার হয়। এইটি সহজ ও স্ুলত এবং বিখ্যাত চিকিৎসক 

গণের সব্ব্দ। ব্যবহার্যয উষধ। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন, কৈলাসচন্ত্র সেন, 
পঞ্চানন সেন ও শ্তামকিশোর সেন মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন। এখনও 

তাহাদের শিল্ঠান্ুুশিষ্তগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান-তেদে প্রয়োগ 

করিলে অনেক রোগে উপকার হয়। অনুপান-__আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় 

আম বা জামছালের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া শুঠচুর্ণ প্রক্ষেপসহ, পেটফীপায় 
আমলকী ভিজান জল, কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ভিজান জল, 
উদরের বেদন। বা শূলরোগে--আমলকী ভিজান জল, মৃত্রকচ্ছে-_গোঁক্ষুর 
তিজান জল, হঠাৎ প্রসব বন্ধ হইলে--পাথরকুচির পাতার রস, শোথে-__ 
পুনর্ণবার রস, অন্্পিত্রে-ধনে .ভিজান্ন জল, দম্কাভেদে-_ মুখার রস, 

অক্পোদগার বা চৌয়াটেকুর উঠিলে-চুখের জল বা লেবুর রস সহ 
প্রয়োগ করিবে। 
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শ্বেতচুর্ণ। সোরা ৪ ভাগ, ফিটকারী ২ ভাগ ও সৈল্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া 

লইবে। সৈদ্ধবলবণের পরিবর্তে বিটলবপও প্রদান করা যায়। বিটলবণ-সংযুক্ত শ্বেতচুর্ণ 

শৃলরোগে প্রয়োগ করিলে, তৎক্ষণাৎ বেদনা বন্ধ হয়। 

অস্্রারি ( সাদ! চ্টা)। ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অন্রোগে__ 

প্রযোজ্য । ঝিষ্টন্বাজীর্ণে ( বাতাজীর্ণে ), বিদগ্ধাজীর্ণে, ও অন্পিত্ের প্রথম 
অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু 
ও পিত্তজনিত অনেক রোগে অনুপানভেদে প্রয়োগ কর! যায় ও উপকার 

হয়। শ্বেতচর্ণ যেযে রোগে যেষে অবস্থার ষে অন্থপানে প্রয়োগ করা যায় 

ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় সেই অন্কপানে প্রয়োগ 

করা যায়। জরে ঘর্মকারক ও মৃত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা 
বন পরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গা প্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, শ্তামকিশোর, কালী প্রসন্ন, 

টৈলাসচন্দ্র দ্বারকানাথ ও পঞ্চানন কবিরাজ প্রভৃতি মহোদয়গণ 

প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাহাদের শিল্ান্ষশিষ্যেরা প্রয়োগ করিয়। 

থাকেন। এততদ্বাতীত গণোরিষা বা বিষাক্ত মেহ রোগের প্রথম অবস্থায়, 

বমি রোগে, কামলা! রোগে, অকল্মাৎ কোন কারণে মৃত্রবন্ধ বা অল্প 

হইলে, ইহ] প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অন্ুপান_-গণোরিয়ার প্রথম 

অবস্থায় জালা ও পুঁজ পড়া থাকিলে মসিনা বা! তিসি তিজান জল অথবা 
গদ তিজান জল, বমি হইলে খৈ তিজান জল, কামলারোগে কাচা 
হরিদ্রার রস ও মধু, পিপাসায়-_মৌরীভিজান জল, শূলরোগে ডাবের জল, 

তেদ্নে কপূ্রের জল, প্লীহা ও যরুতে মনসা পাতা আগুণে গরম করিয়! 
মোচড়াইয়া তাহার রস এবং বালক ও শিশুর অজীর্ণ, অন্ন ও শ্রীহাী রুতে 

পেপের আঠা সহ প্রয়োগ করিবে । 

অগ্লারি (সাদা চটী)। পোরা 8 তোলা, ফিটকারী ১ তোলা! ও নিশাদল 1* আধ 

তোলা একত্র করিয়া উত্তমরূপে সুক্ষ চরণ করিবে। অনন্তর লোহার পাত্রে রাখিয়! তীব্র 

অগ্নির উত্তাপ দিবে এবং উহ গলিয়া ফেণার ন্যায় হইলে, ক্ষিপ্রহস্তে কীসার থালা উপুর 

করিয়া তাহাতে ঢালিয়া অপর এক খানি কীসার থালা দ্বার! চাপ! দিবে। যেন কাচা না 

থাকে কি পুড়িয়া! নাযায়। নিয়মিত পাক ও সিদ্ধ হইলে চটাগুলি খুব শক্ত হয়। কেহ 

কেহ ফিটকারী বাদ দিয়া কেবলমান্্র সোরা ও নিশাদল দ্বারা চটী প্রস্তত করেন। 
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জ্বরারিচূর্ণ (লালগু'ড়া )। নবজ্ধর বিচ্ছেদ ও বন্ধ করিতে এই 

গুঁষধ অদ্বিতীয়। উদরে আমরস বা! পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে, দত্ত বা বমন 

দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিয়া এই ওঁষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা তীব্র 
বিষ, সুতরাং বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ বা সুখী 
ব্যক্তির পক্ষে কখনও প্রয়োজ্য নহে। সাধারণতঃ যাহারা কণুসহিষুঃ 
ব। শ্রমজীবী, অথবা রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদের জরে প্রযোজ্য । 

ওষধ-প্রয়োগে চক্ষুলাল বা মস্তক গরম হইলে, মস্তকে জলের ধার! দ্বিবে 

এবং ইক্ষু ও ঘোল প্রভৃতি শৈত্যদ্রব্য যথোচিত মাথার বা সহামত প্রয়োগ 

করিবে । একবার ওষধ প্রয়োগে ঘর্শ না হইলে, পুনরায় প্রয়োগ করিবে 

এবং ঘন্ম না হওয়। পর্য্যন্ত রোগীর সর্বাঙ্গ বন্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে। পল্লী- 

গ্রামের চিকিৎসকেরা ইহা! এতদ্দেণীয় কৃষকদিগকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন । 

অন্ুুপান--শীতল জল । 

জ্বরারিচুর্ণ (লালগুঁড়া )। বিশুল্ধ দারমুজ, যণঃশিলা1 ও গোদস্ত হরিতাল প্রত্যেক 

১ তোলা ও বিশুদ্ধ বান্ুক-ভম্ম ১ তোল! এবং বিশুদ্ধ হিঙ্গুল ৮ তোল; ইহাদের চূর্ণ একত্র 

মিশ্রিত করিবে । যাত্রা-অর্দরতি | 

বকৃৎ-মর্দন চূর্ণ । শিশু ও বালকগণের যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেদনাধুক্ত 

বাকঠিন হইলে কিন্বা যরুৎ বৃদ্ধির সহিত দ্রীহাবৃদ্ধি, জবর, কাপ, অগ্নিমান্দ্য 
ও পাতা থাকিলে, এই ওষধ মহোপকারী। ১৪৩ পৃষ্ঠায় যে যকৃদ্রিলৌহ 
নামক ওষধের প্রয়োগ প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহ। তামাসংযুক্ত, সুতরাং 

শিশু ও বালকগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, প্রয়োগ করিলে অরুচি ব বমি 

হইতে পারে; তবে অমৃতীকরণ নিয়মে তামা শোধিত ও ভতস্ম করিয়া 
তন্দারা ওষধ প্রস্তত করিলে প্রয়োগ করা যায়, কিস্তু ১৪৩ পুষ্ঠোক্ত বৃহৎ 

যকদরিলৌহ ও এই ওঁষধে তাম৷ নাই, সুতরাং বিনাবিচারে প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। ইহাতে দাস্ত পরিক্ষার হয়। বরিশাল জেলায় ইহার 
প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত । অন্ুপান_-তালের জটা-ভম্ম ভিজ! জল বা শীতল 

জল; শিশুর পক্ষে স্তনহুগ্ধ বা মধু হ 

যক্কৎ-মর্দন চূর্ণ। শুঠ, পিলুল, মরিচ, চই, পিপুল-মুল, বমানী, বিশুদ্ধ হিং, যবক্ষার, 

রক্তচিতার মুলের চাল, সৈজ্ধবর্ব” বিটলধণগ করকচ লবণ সান্ডার লবণ ও সৌবর্চল 
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লবণ, ইহার! প্রত্যেকে সযমভাগ। একত্র মিশ্রিত করিবে! মাত্রা বয়স্কের পক্ষে চায়ি 

আনা, বালকের পক্ষে ছুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বাঅর্ধ আনা (৩ রতি | 

জয়াক্ষীর । আমাশয়ে বা আমাতীসারে পেটে বেদনা থাকিলে এবং 

অত্যধিক শ্র্েম্সা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে; অথবা আমাশয় বা আমাতী- 

সারের পুরাতন বা নিরাম অবস্থায় এই ওষধ মহোপকারী। আমাশয় 

ব1 আমাতীসারে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প দান্ত হইলে ও পেটে বেদন1 থাকিলে, 

ক্যাষ্টর অয়েল বা হরীতকী ও পিপুল নমভাগে বাটিয়া উঞ্জজল সহ 

সেবন করাইয়া আম নিঃসারিত করিবে এবং দাস্ত হইলে এই ওধষধ প্রয়োগ 

করিবে । রক্তামাশয়ে বা ব্রক্তাতীসারে প্রয়োগ নিষেধ । 

জয়াক্ষীর। রঙ্গে শোধিত ভাঙ্গ ২ তোলা, ছাগীহঙ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬, ত্োলা 

একত্র সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোল ব1 কেবল ছুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে 

এবং মরিচ চুর্ণ ছুই আনা প্রক্ষেপ দিয় ছুই বার পান করিতে দিবে। 

ক্রিমিত্বরল । আমাশয় বা পক্কাশয়গত ক্রিমি বদ্ধিত হইলে, এবং 

তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেট মোচড়ান। 
গা বমি বমিঃ মলদ্বার চুলকান ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, 

স্বভাবকোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের দাস্ত খোলসা আছে, অথবা পাতল৷ দাস্ত ব1 

দমকা তেদ হয়, তাহাদিগকে এই ওধধ প্রয়োগ করিবে । ইহা শিশু, 

বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীন্ত্রী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্বর্গায় গঙ্গা প্রসাদ 

সেন মহোদয় প্রয়োগ করিতেন। অন্গুপান-পাতল। দাস্তে মুখার রস, 
স্বভাবকোষ্ঠে-শঠীর রস ঝ1 চাপা বৃক্ষের ছাঁলের রস, দমৃকা ভেদে--চুণের 
জল, শিশুর পক্ষে স্তন-ছুপ্ধ ও মধু। প্রাতঃকালে শুন্য উদরে ওষধ-সেব্য। 

ক্রিষিদ্বরস। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা ও রসসিন্দুর প্রতেযক সমভাগ, জলে মর্দন, 

বটী ৪ রতি বালকের পক্ষে অর্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকি যাত্রা । 

প্রাণবল্লভরস | ইহা স্বর্গায় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কল্পিত, 

শান্ত্রোক্ত নহে । বায়ু ও পিস্তজনিত সর্ধপ্রকাররোগে অন্ুপান ভেদে 
প্রয়োগ করা যায় । ধমিরোগে পটোলের রস ও মধু; ধনে ও আমের আঠির 
শাঁস বাটা ও মধু অথবা বেদানার রস বা শশীর বাঁচির শাস বাটা ও 
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স্তনদুপ্ধ, কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, ডাবের জলে খৈ ভিজাইয়া সেই জলসহ 
প্রয়োগ করিবে । তৃষ্খ রোগে বেদানার রস, আমলকীভিজাঞ্জল বা ধনে 

ও মৌরী তিজান জলসহ, উন্মাদরোগে ব্রিফলার জল বা! শতমূলীর রস সহ। 
পিত্জনিত রোগে অনুপান- গুনঞ্চের রস, নালিতাপাতা ভিজানজল ব। 

পল্তার রস ও মধু । 

প্রাণবল্পভরস। রসসিন্দুর ঘৃতকুমার'র রস ছার! বাটিয়া ২রতি বটী করিবে। 

রসযোগ | সাধারণ তৃষ্তজারোগে এই ওধধটি অতি ফলপ্রদ। বমি- 

রোগেও মহোঁপকারী । অন্ুুপাঁন_ বেদানা বা ডালিমের রপ কিন্ব1! তদভাবে 
ধনে ও মৌরী তিজান জল । 

রসযোগ। চালিতার কচিগাতা, রসসিন্দৃর ও শশাবীজের শাস প্রতোকে সমভাগ, 

স্তনহুষ্ধে মর্দন | বটীং রতি। 

বাসাকাথ ৷ বাতগ্নৈত্মিক জর, সান্নিপাতিক জ্বর, ফুস্ফুস্ বিরুতি 

বা! নিউমোনিয়ারোগে এবং অন্তান্ত জরে অথব। কাদ, শোথ, যরুৎ। প্রীহা, 
রক্তপিত্ব, বক্ষ! প্রভৃতি রোগে বক্ষঃস্থল শ্লেম্াদ্বারা আবৃত হইলে বা৷ তজ্জন্ 

শ্বীসকষ্ট প্রবল ও কোষ্ঠকাঠিন্ত বা উদরাগ্নান হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ 
কবিবে। হঠাৎ শৈত্যসংযোগে বা ঠাণ্ডা লাগিয়। বুকে শ্লেম্মা সঞ্চিত হইলেও 

ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহ! প্রয়োগে শ্রেন্সা তরল ও কোষ্ঠ- 
পরিষ্কার হয় এবং উদরাধ্ান হাস পায়। হাম, পানিবসস্ত ও বসন্ত প্রসৃতি 

রোগে শন্নপ লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তবে উক্ত তিনরোগে ব্যবস্থা করিতে হইলে, মরিচ বাদ দিয়া অন্য তিন 

পদ লইবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদদাপ্রসাদ ও কালীপ্রসন্ন প্রয়োগ 
করিতেন। 

বাসা কাথ। বাসকছাল, যাষ্টিমধু। কিস্মিস্ ও পিপুল প্রত্যেকে * তোলা, গল--৩২ 

তোলা; শেষ ৮ ভোল!। 'প্রক্ষেপ মিছরীচুর্ণ২ তোলা! । 

পর্ণবৃস্তযোগ | বাসা কাথ যে যে রোগে যে যে অবস্থার প্রয়োগ করা 
যাঁয়। ইহাঁও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। 

ঘরিশালের চিকিৎসকেরা! ইহা সমধিক প্রয়োগ করেন। শ্নেম্সার প্রাবল্য 
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লক্ষিত বা উষ্ণ ক্রিরার আবপ্তকতা অনুভূত হইলে, পানের বোটা ১ তোলা! 

ও পিপুল ১ তোল! লইবে এবং কেবল মিশ্র প্রক্ষেপ দিবে । পিপুল ১ তোলা 

দিলে অধিক ঝাল হয়, সুতরাং বালক ও শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে হইলে, 

অনেকে পিপুল প্রক্ষেপ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন । 

পর্ণবুস্তষোগ। পানের বৌটা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ- 
পিপুল-চুর্ণ ও মিশ্রী। 

অভয়াযোগ | আমাশর; রক্তামাশয়, পুরাতন অতীসার ও অল্পকাল- 

জাত গ্রহণীরোগে ইহা অসাধারণ উপকারী । যেস্থলে পীঘুষবল্লী, সিদ্ধ- 

প্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক, সর্ধাঙ্গসুন্দর ও কুটজাবলেহ প্রভৃতি ওষধে 

রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হয় নাঁই, সেস্থলে এই মহোৌবধ প্রয়োগে 

আশাতীত উপকার পাওয়। গিয়াছে । এমন কি দশ পনর দ্রিন প্রয়োগে 

রোগের অর্ধেক প্রশমিত হইরাছে এবং এক মাস, কোনস্থলে ব৷ দেড় মাস 

ছুই মাস প্রয়োগে বনুকালের রোগ একবারে আরোগ্য হইয়াছে । অতীসার 
ও আমাশয়রোগে রোগীর উদবে পিত্ত বা আম সঞ্চিত থাকিলে ও তজ্জন্ত আম 

ব1 পিত্তসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ অল্প নির্গত লইলে এবং পেট কামড়ানি 
থাকিলে, ক্যাষ্টর-অয়েল বা অতয়া-পিপ্ললী কন্বদ্বারা দাস্ত করাইয়৷ ইহ! 

প্রয়োগ করিবে । এই ওষধ কিঞ্চিৎ মলরোধক, কিন্তু একেবারে দাস্ত বন্ধ 

করে না, সুতরাং বিরেচন না দিয়াও ইহ! নিয়ে প্রয়োগ করা যাইতে 

পারে, তবে বিরেচন দেওয়ার পর প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র ফল পাওয়া 

যায়। রক্তামাশয়রোগে বা রক্তাতীসারে অতয়া-পিপ্ললী ককদ্বারা দাস্ত 
করান কর্তব্য নহে, কারণ উহা! পিতৃবর্ধক | অন্ুপান_-ঘোল বা ছাগছুগ্ধ । 

ছুইবেল। দুইবার প্রযোজ্য । 

অভয়াযোগ | সোনার ন্যায় বা হরিপ্রাবর্ণ বিশিষ্ট নৃতন' বড় হরীতকী জলে ফেলিবে 

এবং যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেই গুলি গ্রহণ করিবে, অনস্তর উহার থোস! ছাড়াইয়া 

'ঘোলে ১ বা ২ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া! জলে ধৌত করিবে, পরে রৌদে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ 
করিবে, এ চূর্ণ লৌহপাত্রে রাখিয়! গব্যত্বত দ্বার ভাজিয়া উষৎ লালবণ হইলে নামাইবে 
এবং চূর্ণের সমান মিষ্তী বা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা--ঢারি আনা- 
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হইতে অর্ধ তোলা পথ্যন্ত। শিশুর পক্ষে ৩ রতি হইতে এক আন! ও বালকের পক্ষে এক 

আনা হইতে ছুই আনা বা! চারি আন11 

ববব লযোগ ॥ আমাশয়, রক্তামাশয়, পুরাতন অতীসার বা অল্পকাল 

জাত গ্রহনীরোগে কিম্বা এসকল রোগে প্রমেহ-দোষ বা গনোরিয়াজনিত 

জ্বালাঘন্ত্রণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । এঁ সকল রোগ 

ব্যতীত কেবল গণোরিয়া বা মেহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগে বেশ উপকার 

পাওয়। যায়, কিন্তু ইহা কিঞ্চিৎ মলরোধক, সুতরাং মেহ বা গণোবিয়ারোগীর 
কোষ্ঠ-কাঠিন্ত থাকিলে, ইহার সঙ্গে স্ুকুমারমোদক ব্যবস্থা করা উচিত। 

যেযে রোগে অভয়াযোগ ব্যবস্থা কর] যায়, মেই সেই রোগে অভয়াযোগ 

সেবনের ২৩ ঘণ্টা পূর্বে বা পরে এই যোগ প্রয়োগ - করিয়া অসাধারণ 
উপকার পাওয়া গিয়াছে । ইহা আমাশয়, রক্তামাশয়, অতীসার, 

রক্তাতীসার ও গ্রহণীরোগে রক্ত ও মলরোধক, অথচ ইহ প্রয়োগে কোন 
অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, কারণ অতয়াযোগ অল্প বিরেচক। ইহ1 বল ও 

পুষ্টিকারক অথচ স্ুুখাগ্য। অনুপান--ঘোল বা ছাগছুগ্ধ । 

বব্ধ,লযোগ | বাবলার আঠা বা গঁদ বাছিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, অনস্তর লৌহপাত্রে 
রাখিয়া ঘ্বতদ্বারা ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ হইলে নামাইয়! সমান পরিমাণ ইক্ষুচিনি বাশির 

মিশাইবে। মাত্রা--চারি আনা হইতে অর্ধতোলা। শিশুর পক্ষে ৩ রতি হইতে এক 

আনা ও বালকের পক্ষে এক আন! হইতে ছুই বা চারি আন|। 

বলাপ্রলেপ। যক্কৎ-রদ্ধি ও যক্কতে বেদন1! থাকিলে, এই প্রলেপ 

যক্কতের উপরে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ। খুলনা জেলার 
অন্তর্গত 'মূলঘরের বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় প্রাণনাথ বায় 
মহাশয় ইহা আমরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যকৃতের পক্ষে এরূপ উপকারী 
প্রলেপ বিরল । 

বলাপ্রলেপ। বেড়েলার পাঁতা কার কটু জল দ্বার] বাটিয়া তন্বারা প্রলেপ দিবে | 

গুড়ুচী-লেপ | যকৃৎ্+বদ্ধি ও বরুতে বেদন! থাকিলে, এই প্রলেপ 

লাগাইবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গীধর প্রয়োগ করিতেন । 

গুড়,চী লেপ। গুলধ' হুকার কটু জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। 
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বেতাগ্রযোগ | নূতন রক্তামাশয়রোগে এই যোগ অতি ফলপ্রদর। 

উহা! স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয় প্রয়োগ করিতেন। 

বেতাগ্রযোগ | বেতের অগ্রভাগ কাটিয়া তাহার £কামল শাস ১ তোলা গ্রহণ করিবে, 

এবং সমন্তাগ ইক্ষুগুড় সহ পেষণ করিয়া! উহার সহিত চুণের জল ১ তোলা উত্তমরূপে 

মিশ্রিত করিবে ও লেহন করিতে ( চাটিয্! াইতে ) দিবে । দিবসে তিন চারি বার প্রযোজ্য । 

মাত্রা-_চারি আন] হইতে অদ্ধতোলা. শিশুর পক্ষে ও রতি হইতে এক আনা ও বালকের 

পক্ষে এক আন! হইতে ছুই বা চারি আন]। 

কোঁকিলাক্ষ যোগ | ত্রীলোকের বাধক প্রভৃতি রোগে অধিক 

পরিমাণে রক্তত্রাব হইলে, তন্রিবারণার্থ ইহ] প্রয়োগ করিবে । ইহা! স্বর্গীয় 

প্রাণনাথ রায় মহাশরের বুপরীক্ষিত মুষ্টযোগ। দিবা রাত্রিতে ২। ৩ বার 

প্রযোজ্য । অনুপান-__শীতল জল। 

কোকিলঞ্চযোগ। ক্েঃকিলাক্ষ বা কুলেখাড়া মূলের ছাস চূর্ণ যত, তাহার অর্ধেক 

পরিমাণ উচ্ষৃচিশি একত্র মিশ্রিত করিবে | মাত্রা-তিন আনা । 

পর্ণবৃস্তযোগ € মতান্তরে )। পর্ণবৃন্তযোগ যে যে রোগেযেযে 

অববস্থায় প্রয়োগ কর! যায়; ইহাঁও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় 
প্রয়োজ্য । ইহা বালক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষেই অতি উপকারী । ইহা! 

প্রয়োগে রোণীব্ শ্রেম্সা তরল হইয়া! উদগত ও শ্বাস-কই্ শীঘ্রই প্রশমিত হয় 

এবং দ্রাস্ত পরিষ্কার হইয়। থাকে । খুলন! প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার ব্যবহার 
সমধিক প্রচলিত । 

পর্ণবৃন্তযোগ | ( মতান্তরে )। পানের বোটা ১ তোল! ও পিপুলমুল ১ তোলা, জল ৩২ 

তোলা শেষ ৮ ভোলা । বালকের পক্ষে ১ মাত্র! ও শিশুর পক্ষে ঠ মাত্রা । পুনঃপুনঃ অল্প 

অল্প করিয়া প্রয়োগ করিবে । 

স্ব্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের প্রয়োগ-প্রণালী ৷ 

ইহা! সাধারণতঃ পরিবর্তক ও স্নায়বিক ছূর্বল্লত। নাশক, কিন্তু ষে 
অন্ুপানের সহিত প্রয়োগ কর৷ যায়, সেই অন্থপান-দ্রবোর ওণান্ুযায়ী ক্রিয়া 
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করে, তজ্জম্য অন্থপানভেদে সর্বরোগে প্রয়োগ কর! যায় ও সর্বরোগ বিনষ্ট 
করে। স্বর্ণসিন্দুর বা রসসিন্দুর সর্বরোগে অন্ুপান-তেদে প্রয়োগ করা যায়, 
ইহা! আমুব্বেদাচার্ধ্যগণের-মতঃ শান্ত্রকারগণও এই মতেরই পোষকতা করেন, 

এবং আমুর্কেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎ্সকেরাঁও 
সর্ঘরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উহা প্রয়োগ করিবার পূর্বে 
রোগীর ধাতু; আগ্মি, বল ও বয়স বিবেচনা করিয়! প্রয়োগ কর! উচিত অর্থাৎ 
রোগীর ধাতু রুক্ষ কি দিদ্ধ” গরম কি নরম বা তাহার পাচকাণ্নি সবল 
কি ছুর্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচন। করিয়া তদন্ুুবায়ী মাত্রা ও অন্ুপাঁন 

কল্পনা করবে । চিকিৎকের সাধারণতঃ স্তন্য-পারী শিশু হইতে আরম্ত 

করিয়া অশ্বীতিপর বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা! ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও 

শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কুত্রাপি 

কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু স্তন্পায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে গিয়া 
কয়েক স্থলে দেখিয়াছি ;_্বর্ণসিন্ুর বা রসসিন্দুর কিম্বা তৎ্সংযুক্ত বধ 

আমাশয় ব1 জবরাতীসারগ্রন্ত শিশুর পরিপাক না হইয়া! আমসংযুক্ত মলের 
সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে, একারণে আমার বিশ্বাস যেসকল 

স্তম্পায়ী শিশু আমাশয় বা! অতীসারে নিতান্ত পীড়িত, তাহাদের পক্ষে 

উহা ছুম্পাচ্য, সুতরাং অতি অল্প মাত্রায় ব্যবস্থ্ের। কারণ রসসিন্দুর বা 
র্ণসিন্দূর বা তৎসংযুক্ত ওষধ এ অবস্থারও বন্ধ না করিয়া! অল্প মাত্রায় 
প্রয়োগ করিতে করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং 
আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদ্দিও মলের, সহিত কিয়দংশ 
বহির্গত হয়; তথাপি কিয়দংশ শরীরে অবস্থান করিয়। রোগ আরোগ্যের 
সহায়ত করে । ফলতঃ এ অবস্থার ইহা৷ প্রয়োগ কর! কর্তব্য কি না, তাহার 

মীমাংসা করিতে পার নাই, তবে মাত্রা-হাস করিয়। প্রয়োগ করাতে মলের 
সহিত নির্গত হওয়া সব্বেও রোগী আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি । অনেকের 

বিশ্বাস উহ? গরম; কিন্তু তাহা নহে, গরম অন্ুপানসহ ভক্ষণ করিলে 

গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা! অন্ুপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়। 
করে, এই জন্ত সন্নিপাত বা 'বাতশ্নেম্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার 

উন্মাদ রোগেও প্রয়োগ করা যায় এবং এ উভয় অবস্থায়ই সমান ফল 
প্রদান করে। জনসমাজে স্বর্সসিন্দুর বা মকরধ্বজের এতাদৃশ খ্যাতি 
কেন। তাহা এতদ্দারা সহজেই বুঝিতে পার যায়। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব 
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ঘটিলে এবং তৎক্ষণাৎ ধধ-প্রয়োগ অনিবার্ধ্য হইলে, অগ্রে একট, বর্ণ সিন্দুর 

বা রসসিন্দুর মধুসহ প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের অনুপান । 

সামস্তবরে-_আদা' বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিসিন্দাপাঁতা, _পল্তা 

কিম্বা উচ্ছে বা করল্লাপাতা।, ইহাদের কোনও একটি দ্রব্যের রন এবং পিপুল 
বা শুঠচুর্ণ ও মধু প্রক্ষেপসহ ব্যবস্থা করিবে । বালক ও শিশুর পক্ষে 

অনুপান-_তুলসীপাতার রস ও মধু। স্তন্পায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-ছুপ্ধ ও মধু। 
সামজ্বরের লক্ষণ আমুর্ধেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

স্বরবিকারে-_ আদার রস, রুদ্রাক্ষ-ঘব। ব! তাল-শাখার রসসহ প্রযোজ্য, 

বিকারের যে অবস্থায় মুগনাভি প্রয়োগ করা যায়, সেই অবস্থায় প্রয়োগ 

করিতে হইলে, কন্ত,রী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন একটি অন্লুপানসহ 
প্রয়োগ করিবে । বালক ও শিশুর পক্ষেও এ সকল অন্থপান প্রশস্ত । 

নিরামন্্বরে ও পুরাতিনভ্বরে__গুলঞ্চের বস, পল্তার রস, শেফা- 
লিকাপাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেৎপাপড়ার রস কিম্বা কালমেঘের রস ও 
মধু। ২।৩টি দ্রব্যের ঘুষুড়াসহ বা কোন একটি পাচনসহ প্রয়োগে 
সমধিক ফলগ্রদ হয়; ঘুষুড়া মত্প্রণীত অনুপান-দর্পণ ৬২ পৃষ্ঠায়-দ্রষ্টব্য। 
বালক ও শিশুর পক্ষে কালমেঘের রস জ্বরে অতি উপকারী । 

প্রীহাজ্বরে-_অল্প পোড়া! রস্থুন, তালের জটা-ভন্ম, পুরাতন গুড়, রক্ত- 

চিতাচুর্ণ, রয়না-ছাল-ুর্ণ,হিং পিপুলের কাধ, আদাররস বা সীজপাতাঁ আগুণে 

গরম করিয়া! তাহার রস। 

যকুত-সংযুক্ত-ভ্বরে- কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তেউ়ীচুর্ণ, কট্কীচুর্ণ, 

কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে, কালমেঘের রস, আমলকীচুর্ণ বা চিরতারজল। 

শোথসংযুক্ত-ভ্বরে-_শ্বেত বা রক্তপুনর্ণবার রস, আদার রস, বেল- 

পাতার রস, ইহার কোন একটি রসসহ পিপুচুর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া 
প্রয়োগ করিবে। 
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কাঁসে বা কাসসংযুক্ত স্বরে -বাসক ছালের রস, পিপুলচুর্ণ ও মধু- 

সহ কিম্বা বাসক-ছাল, কিস্মিস্* যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ 
অথবা কেবল পিপুলচুর্ণ ও মধুসহ । 

শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে বহেড়া-ঘষা ও স্তন-ুপ্ধ? বহেড়ার 

শাসবাটা! ও স্তন-ুপ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচুর্ণ, মমুরপুচ্ছ-তম্ম কিন্বা 

বামনহাটীর ছালেন রস ও মধুসহ। 

হিকারোগে বা হিকাসংযুক্ত ভ্বরে_কুলের আটীর শাসবাট, 
বহেড়ার শাসবাটা, বড়এলাচিচুর্ণ শশার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা। স্তন-দুগ্ধ 
কিন্বা দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে কট্্কী-চুর্ণ। 

মন্দাগিতে-_যমানী-বাটা ও সৈদ্ধবলবণ কিন্ব। লবঙ্গচুর্ণ। 

আমাজীর্ণে উষ্চজল, আদাঁররস কিন্বা পানেররস ও মধুসহ | 

বিদপ্ধাজীর্ণে লেবুর রস, চুণের জল, ধনে তিজান জল কিন্বা৷ নালিতা 
বা! পাটপাতা। ভিজান জলসহ। 

বিষ্টব্ধাজীর্ণে-হিং ও সৈষ্ববলবণ কিন্বা চাঁউলের জল বা মৌরী- 
ভিজান জল। 

জ্বরাতীসারে_মুখার রস ও মধু বা আতৈষচুর্ণ ও মধুসহ | 
অতীসারে-মুখার রস ও মধু বা বেলশু ঠ চুর্ণ ও মধুসহ। বালক ও 

শিশুর পক্ষে জায়ফলঘস! ও স্তন-ুপ্ধ উৎকৃষ্ট অন্থপান । 

গ্রহণীরোগে_কীচ৷ বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়, মুখার রস ও মধু বা 
জীরাভাঙ্গা-চুর্ণ ও মধুসহ। 

প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে )-_খান্কুনী বা খুলকুড়ী পাতার রস 

গান্ধাইলের বা গন্ধতাদালের রস কিন্বা শ্বেতকাটানোটের মূলের রস ও মধু। 

রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা! রক্তামাশয়রোগে_ রক্ত- 

কাটানোটের মূলের রস ও মধু. কুড়চীর ছালের রস ও মধু; কুক্শিম। বা 

কুকুরশে কার রসঃ ডালিমের পাতার রস কিম্বা! বিশল্যকরণী বা! আয়াপানের 
রস ও মধুসহ। 

বিসুচিকারোগে_ আপাঙ্গের মূলের রস ও মধু। 
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পাণ্ড, কামলা ও হলীমকরোগে- কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ী 

চর্ণ, কট্কী-চুর্ণ বা! উচ্ছেপাতার রস। কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের 
রস ও ব্রিফলা-চুর্ণ বা হরিজ্রা-চুণসহ অথবা হিধ্শাশাকের রস, কুলেখাড়ার রস 

বা চিরতার জল সহ। 

রক্তপিতে বা রক্তপিতসংযুক্ত ভ্বরে_রজ পিত্ত ছুই প্রকার, উরদা- 
গত ও অধোগত। নাসারন্ধ, কর্ণরন্ধ , মুখ-গহ্বর প্রভৃতি হইতে যে রক্ত পড়ে, 
তাহাকে উর্দগত এবং মলঘ্বারঃ লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ, হইতে রক্ত নির্গত 
হইলে, তাহাকে অধোগত রক্তপিত্ত কহে। উর্দগত রক্তপিত্তে__বিশল্য: 

করণী অর্থাৎ আয়াপানের রস, কুকৃশিম বা কুকুরশে কার রস, বাসকছালের 

রস, কুড়চী-ছালের রস; কচি দুর্বার রস বা! আল্তাতিজান জলসহ । 

রক্তপিতে_ কৃষ্ঠতিলের শাস-বাট। ও ইচ্ছৃচিনি, কুড়চী ছালের রস ও 
বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক । | 

যক্ষমারোগে_ কচি দুর্বার রস, যজ্জডুমুরের রস; আল্তা ভিজান 

জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক। এতদ্যযতীত উর্ধাগত 

রক্তপিত্তে যে সকল রক্ত-রোধক অন্থুপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্ধ্ারোগে রক্ত- 

রোধের জন্য তাহাও প্রয়োগ করা যায়। কাস থাকিলে বাসক ছালের রস 

ও পিপুলচুর্ণ কিন্বা বাসকছাল, বষ্টিমধুং কিসমিস.ও পিপুল, এই চারি দ্রব্যের 

কাথসহ প্রযোজ্য । 

অর্শরোগে নাগেশ্বর ফুলের রেথুবাটা চারি আনা, মাখন ॥* 

তোল! ও মিশ্রীচুর্ণ ১ তোলাসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইন্ষুচিনি 

প্রশস্ত অন্ুপান। এতদ্ব্যতীত কুড়চী-ছালের রস, আয়াপানের রস-রা কুকুর- 

শৌঁকার রস প্রয়োগ করা যায়। আম ও রক্ত নির্গত হইলে, কুড়চী- 

ছালের রস অতি উপকারী । কোষ্ঠ-কাঠিন্ত থাকিলে; জাঙ্গীহরীতকীচুর্ণ বা 

তেউড়ীচুর্ণ সহ প্রযোজ্য | 
স্বরভঙ্গে- ব্রাঙ্মীশাকেররস বা কণ্টকারীর বসঃ পিপুলচূর্ণ বা বচচ্র্ণ 

প্রক্ষেপ দিয়! প্রয়োগ করিবে। 
অরুচিরোগে আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেতুল, ছোলঙ্গ- 

লেবুর রস, অশ্নবেতস বা থৈকলচুর্ণ, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ। 
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ক্রিমষিরোগে আশ শেওড়ার পাতাররস, দাতনগাছ বা আইঠলী- 

গাছের পাতার রস, আনারসের কচিপাতাররস, ভালিমগাছের শিকড়ের 
কাথ, আতইফচুর্ণ, স্ুপারী-বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শীররস, চাপাগাছের 
ছালের রস, খেঁজুর পাতার রস; চার! খেঁজুর বৃক্ষের মাথধীর রস, বিড়ঙ্গচর্ণ বা 
পলাশবীজ চূর্ণ, শিশুর পক্ষে চুণের জল প্রশস্ত । 

বমনরোৌগে_ ভাবের জলে থৈ বা মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল, পটোনের 

রস, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও ভ্তন-দুপ্ধ, বেদানার রস, চাঁউলের- 
জল বা অশ্বথ গাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়| সেই জল সহ। 

তৃষ্গারোগে_ দাড়িমের রস, বেদানার রস, ধনে তিজান জল, অথবা 

মৌরীতিজান জল । 

দাহরোগে-_কদলী মূলের রস, কেশুরের রস, পোলতার রস, দাড়ি- 

মের রস, বেদানার রস; গুলঞ্চের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রপ বা শতমূলীর রস। 

মুর্ছারোগে_ চাউলের জল, দাড়িমের রস, বেদানার রস বা শত- 

মূলীর রস। 

উন্মাদরোগে-চাউলের জল, শতমুলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানা র- 

রস, পটোলের রস, দাড়িমের রস, পুরাতন চাঁলকুমড়ার রস বা ত্রিফলা- 

ভিজান জল। 

অপম্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে শতমূলীর রস, পুরাতন চাল- 

কুমড়ার রস, চাউলের জল, ত্রিফলাভিজান জল, দাড়িমের রস, বেদানার রস 
বা! পটোলের রস ও ইচ্ষুচিনি। 

বাতব্যাধিরোগে- ্গায়গত বাতে অশ্বগন্ধার চূর্ণ বা কাথ। বাত- 
ব্যাধিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে, তেরেগার মূলের রস, আদার রস ও 

সৈদ্ধবলবণ সহ। গ্রন্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রন্থিতে ফুল। ও বেদনা থাকিলে 
শজিনার ছাঁলের রস ও মধু সহ। কোষ্ঠ কাঠিগ্ভ থাকিলে, এরগুবীজ বাটা 
বা রন্থুন বাট। সহ। | 

উরুস্তস্তরোগে- আদার রস ও পিপুল চর্ণ বা শজিনার ছালের রস, 

পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ। 
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আমবাতে- তেরেগার মূলের রস ও সৈম্ধবলবণ কিম্বা আদার রস 

বা রসুনবাটা সহ। 

শীতপিত, উদ্দার্দ ও কোঠরোগে দাত্ত খোলসা থাকিলে_কীচা- 

হলুদের রস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে--করলাপাতা1 বা উচ্ছেপাতার রস ও 

হবিদ্রাচুর্ণ প্রক্ষেপ। 

অক্রপিত্তে- অক্পপিত্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার-_অধোগত ও উর্ধগত। 

অধোগত অশ্নপিত্তে অন্্গন্ষবিশিষ্ট পাতল! দাস্ত ও উর্গত অস্পিত্তে কোষ্ঠ- 

বদ্ধ, গলাবুকজ্বালা, অন্নরস ও অন্গন্ধবিশিষ্ট বমন হয়। হাত পা আল! 

অথচ দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পোল্তার রস, হিঞ্চার রস, পটোলের রস বা 

গুলঞ্চের রস। দাস্ত বেশী অথচ পাঁতল! হইলে, যবের কাথ, চুণের জল 
বা মুখার রস। শ্ল্রেম্সপ্রধান অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য থাকিলে-_লবক্গচূর্ণ? কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ে-_উচ্ছেগাঁতা বা করলাপাতার রস; তেউড়ীচুর্ণ বা ধনে, মৌরী 

ও জাঙ্গীহরীতকী ভিজানজল, অত্যপ্ত পিত্তপ্রধান শরীরে-_ত্রিফলার জল, 

আমলকীর জল, শতমূলীররস+ পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতার জল; ধনে- 

পোলতা। ভিজানজল, গরম ধাতুতে অর্থাৎ বাসুপিভ "প্রধান শরীরে ডাবের 

জল, নালিত। অর্থাৎ পাটপাতা তিজান জল । 

শুলরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচুর্ণ কিন্বা জাঙ্গীহরীতকী, 

ধনে ও মৌরীতিজানজল । দ্রাস্ত পরিষ্কার থাকিলে-ধনে পৌল্তার জল, 
শতমূলীর রস, অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ, বায়ু পি্ত প্রধান শরীরে__ 
ত্রিফলার জল বা ডাবের জল । 

উদ্দাবর্ত ও আনাহরোগে-উদাবর্ত ও অনাহরোগে বায়ু অতান্ত 
প্রকুপিত হয়, এজন্য এ উতয়রোগে বায়-নাশক অনুপান ব্যবস্থা করিবে। 
এ উতয্বরোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্ত থাকিলে, তেউড়ীচুর্ণ বা! শোধিত সীজের ক্ষীরসহ 

ব্যবস্থা করিবে । দীস্ত পরিষ্কার থাকিলে-_ত্রিফলার জল; ধনে-পোল্তার জল 

বা শতমুলীর রস। 

গুল্মরোগে- কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলেঃ শৌধিত সীজের ক্ষীর, গোমৃত্র 

বা! তেউড়ীচুর্ণ। দাত্ত পরিষ্কার থাকিলে, পিপুজ-চুর্ণ ও আদার রস। 
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হৃদ্রোগে- অর্জুন ছালের রস; কাথ বা চুর্ণ। 

মুত্রকৃচ্ছ ও মুত্রাঘাতে-_যৃত্রকুচ্ছ ও মৃত্রাঘাতে প্রভেদ এই যে+মুত্র- 

কচ্ছে মুত্রণকালে যন্ত্রণা অত্যধিক, কিন্ত মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় 
এবং মৃত্রাঘাতে মৃত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু মূত্র ষথোচিত পরিমাণে 
নির্গত হয় না, _অল্পে অল্পে কম পরিমাণে নির্গত হয়। এই উতয়রোগে-_ 
গোক্ষুরের কাথ, হিমসাগর ব৷ পাথরকুচির পাতার রস, যবক্ষার, কদলীম্বলের 
রস অথবা শতমূলীর রস। 

অশ্মরীরোগে _বরুণছালের রসে বা কাথে বরুণ-ছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ সহ 

পাথরকুচির পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ ( কুশ, কাশ, 

শর, উনুখড় ও ইকড় সমভাগে ঘিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল! ; শেষ- 

৮ তোল! ), বা! কাকুড় বীজ চূর্ণ । 

মেহরোগে_ শ্াবযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়_-কচি শিমূল বৃক্ষের 

মূলের রস; বাবলার আঠা বা গঁদতিজান জল বা কাচা আমলকীর রস। 
জ্বালাযুক্ত মেহরোগে ব। গণোরিয়ায়__অড়হর পাতার রস, কাচা হরিদ্রার- 

রস, তিসি বা মসিন! ভিজান জল | মেহ বা গণোরিয়ার রক্তআাব হইলে, 
বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস, কচি দুর্ধার রূস অথবা গান্ধাফুলের পাতার 

রস। মেহ আরোগ্য হইলে, বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা-চুর্ণ বা বেড়েলার 
ছালের চুর্ণ অন্ুপান ব্যবস্থা করিবে । 

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমুত্রে--কদলীপুষ্প বা যেচার রস, যজ্ঞ- 

ডুমুরের বীজ চূর্ণ জামের বীজ-চুর্ণ বা য্জডুমুর চূর্ণ । 

কৃশতারোগে- _অ্বগন্ধার মৃলচুর্ণ ও দগ্ধ । 
উদরীরোগে- তেউড়ী-চুর্ণ বা শোধিত সীজের ক্ষীর । 

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরগুরোগে_ শোধিত গুগ গুলু চুর্ণ ও ভ্রিফলার কাথ। 

শ্্ীপদ অর্থাৎ গোদরোগে- শোধিত গুগ গুনু চর্ণ ও ভ্রিফলার কাথ। 

বিদ্রধিরোগে শজিনার ছালের রস। কোষ্ঠ-কাঠিন্ত থাকিলে, 

শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! প্রয়োগ করিবে । 
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ব্রণ-শোথ ও ব্রণরোগে-_করলাপাতা বা! উচ্ছেপাতার রসশোধিত- 

গুগ্গুলু চূর্ণ বা কট্কী চুর্ণ, এই সমস্ত অন্কুপানই বিরেচক । 

ভগন্দররোগে--খদির কাণ্ঠের ক্কাথ। 

ফিরক্ষ বা গর্মিরোগে--অনন্তমূলের কাথ বা গুলঞ্চের রস ও তোপ- 

চিনি-চূর্ণ। 
বাতরক্তে-__গুলঞ্চের রস ও সোঁমরাঁজী বীজ-চুর্ণ। 

কুষ্টরোগে-_চাউলমুগরার বীজ বাট৷ ছুই আনাসহ। 

বসস্তরোগে- _করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ | 

নাসারোগে-তুলসীপাতার রস বা পানের রস। 

নেত্র ব। চক্ষুরোগে- ত্রিকলার ককাথ ব। ভূঙ্গরাজের রস। 

শিরোরোগে পানের রস, আদার রস বা নিসিন্নাপাতার রসসহ। 

প্রদররোগে-_হশ্েতপ্রদরে আমলকী বীজের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি, 

চাঁউলের জল ও কুশমূল বাট! কিন! গান্দাফুলের পাতার রূস। রক্তপ্রদরে__ 

অশোকের ছালের রস বা ক্াথ। 
বাঁধকে-__ওলটকম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩৪টি 

একত্র বাঁটিয়া তৎসহ। 

সুৃতিকারোগে _হ্ুতিকারোগে অন্থুপানের স্থিরতা নাই। প্রসবের 

পর স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার রোগ হয়। সুতিকাক্ষেত্রে যে সকল রোগ হয়, 
তাহাদিগকে স্তিকা-জ্বর, সুতিকা-গ্রহণী প্রসৃতি কহে, সুতরাং জর হইলে, - 
জ্বরোক্ত অন্ুপান বা গ্রহণীরোগ হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত অন্ুপান দিবে । 

সত্রীরোগে এসন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। 

বালরোগে- বালকের যেকোন রোগ হইলে, অন্থপান কল্পনা করা 

একট, কঠিন, এস্থলে কয়েকটিমাত্র লিখিত হইল, বিস্তারিত আমুর্বেদ-শি্ষা 
চতুর্থ খণ্ডে বালরোগাধিকারে পৃথক্ বর্ণিত হইবে। অন্নভোজী বা দুপ্ধান্ন- 
ভোজী বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে-_তুলসীপাতার রস ও মধু। পুরাতন 

রা নিরামজরে--অন্নভোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু, 



১৮০ আঘুবেবদ-শিক্ষা। 

গুলঞ্চের রস ও মধু ব! সেফালিক! পাতার রস ও মধু। প্লীহাজ্বরে__পিপুল- 
চূর্ণ ও মধু বা পিপুলচুর্ণ ও পুরাতন গুড় । জ্বরাতীসারে ও অতীসারে_- 
মুখার রস ও মধুঃ বেলশ্ু ঠচুর্ণ বা বেলত'ঠের কাথ ও মধু; আতৈষ-চুর্ণ ও মধুং 
ধাইফুল চূর্ণ ও মধু। রক্তাতীসারে-_কুড়চীছালের রস, আয়্াপানের রস 
বা কুকুরশেশকার রস ও মধু । আমাশয়ে--সাদা নোটের শিকড় বাটা ও 
মধু। রক্তামাশয়ে-_রক্ত কাটা! নোটের মুল বাটা ও মধু কিম্বা! রক্তাতী- 

সারোক্ত অন্ুপান দ্রিবে। কাসে, কিন্বা জর ও কাসে পিপুল চরণ ও মধুং 
ব৷ বচচুর্ণ ও মধু, কাকড়াশৃঙ্গীচুর্ণ ও মধু বা তুলতীপাঁতার রস ও মধু। কাস 
তরল করিবার আবশ্বক হইলে পানের বোটা বা পিপুলমূলেপ পাচনসহ 

দরিবে। বমনে শশার বীজবাটা ও স্তন-ছুপ্ধ । গ্রহণীরোগে_মুথার রস 

ও মধু বা জীরাভাজা চূর্ণ ও মধু । বল পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধ চুর্ণ ও মধু। 

বিষাধিকারে___বিশ্তদ্ব অপরাজিতা মূলের চূর্ণ ও মধু 

রসীয়নে- _ছুগ্ধের সব ও মধুং মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধ। চূর্ণ ও মধুং 

বেড়েল। চুর্ণ ও মধু, শতমূলীর রস বা চূর্ণ ও মধু, ভূঙ্গরাজের রস বা চূর্ণ 
ও মধুং ভূই আমলার রস ও মধু; ভূমিকুম্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু। 

বাজীকরণে__-শোধিত সিদ্ধি বীঙ্গ চূর্ণ, ঘ্ৃতভর্ষিত মাষকলাই চূর্ণ, 

পুরাতন শিমুল গাছের ছাল চূর্ণ, ভূমিকুম্াঁগু-চুর্ণ” শতমৃলীচুর্ণ কুলেখাড়া বীজ- 
চরণ, কুস্কুম বা কন্ত,বী। 

শাল্লী-রসায়ন | বল, পুষ্টি এবং রসায়ন ও বাজীকরণের জন্য 

ইহ] শ্রেষ্ঠ উষধ। ইহার গুণ এক মুখে বলা যায় না। পুরাতন অতীসার 
বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগীর বল ও পুষ্টির জন্য ইহা প্রয়োগে আশাতীত উপকার 

পাওয়া যায়, কারণ ইহ] কিঞ্চিৎ ধারক বা মলরোধক গুণবিশিষ্ট। এ সকল 

রোগে যাহার শরীর শীর্ণ ও হুর্বল, তাহাকে গ্রহণীনাশক অন্তান্য ওউষধের সঙ্গে 

ইহা প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান- ছাগ-ছুপ্ধ বা ঘোল। 

শান্সলী রসায়ন। শিষুল বৃক্ষের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর এঁ চূর্ণ 
১* তোলা? ৫ তোলা পরিমাণ গব্য দ্বৃতে ইযৎ ভাজিয়া! নামাইবে, ও উহ্থার সমান পরিমাণ 

উক্ষৃচিনি বা মিীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে | মান্সা-চারি আনা হইতে অর্ধ তোলা । 
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চুরণ। ইহা পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত ওবধ। পশ্চিম প্রদেশের 

লোকের৷ ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক ও কোষ্ঠ খোলাসা হওয়ার জন্য প্রায়শঃ 

এই ওষধ ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ ভাঙ্করলবণ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্, 

ইহাঁও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ কর। যায়, কিন্তু ভাঙ্করলবণ অপেক্ষ। 

ইহা হীনগুণ | বিবমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক ন হইলে ও 

তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং ঝিষ্টন্ধাজীর্ণ রোগে ভুক্ত দ্রব্যের 

অপরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বেদনা, মলের পিচ্ছিলতা, অপন্ষ মলনির্গ্ম, 

কখনও ব। পাতল। দাস্ত, অথবা আমরসের অপরিপাক বশতঃ নানাপ্রকার 

বাত-বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ করিবে। প্রাত্যহিক 
অজীর্ণদোষে এবং রসশেষাজীর্পেও ইহা প্রয়োগ কর! যায় । ইহা মুখ-রোচক, 
আগ্েক, বাযুনাশক; অল্নপিত্ত, শুল ও অকুঁচ প্রসৃতি নাশক । 

চুরণ। বিটলবণ, যবক্ষার, যমানী, অন্রবেতস ( খেকল), ধনে, মযৌরী ও মেখী 

প্রত্যেকে সমভাগ | যমামী, ধনে, যৌরী ও মেথা গজন করিয়া! একসঙ্গে ঈষৎ ভায়া 

চুণ করিয়। বিট.লবণ, যবক্ষার ও থৈকল চুরের সহিত শিশ্রিত করিবে । যাত--ছুই আনা 

হইতে চারি আনা বা অর্ধ তোল! । 

পাক মকরধ্বজ । অগ্িমান্দ্য, অজীর্ণ, বিদঞ্ধাজীর্ণ, আমাতীসার, 

বাতিক গ্রহণী, পৈত্তিক গ্রহণী প্রস্তুতি রোগে ইহা মহোপকারী । এ সকল 

রোগে ধাতৃদৌর্বল্য বা পুরুষাঙ্গের শিথিলতা বা মেহদোষ প্রকাশ পাইলে, 
এই ওঁধধে তাহাও প্রশমিত হম্ত। ইহা অগ্নিবর্ধক, আমপাচক, বল ও 

পুষ্টিজনক, বীর্য্যবর্ধক এবং রসায়ন ও বাজীকরণে শ্রেষ্ঠ । বাতাজীর্দ ও 

বাতিক গ্রহণী প্রস্থৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে ন7া। বরিশালে ইহার প্রয়োগ 
সমধিক প্রচলিত । অন্থপান--পানের রূস ও মধু। বলপুষ্টির জন্ত মাখন 

ও মিশুচ্খ। 

পাক মকরধ্বজ। স্ব্সিন্থ্র ১ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, জাতিকল ৪ তোলা, লবঙ্গ ৫ 

তোলা, কর্পর ৪ তোলা ও কন্ধ,রী এক আান1| গানের রসে মর্দন, বটা ৬ রতি। 5 

_ বৃহৎ পাক মকরধ্বজ | অধিমান্দ্য, অভীসার ও গ্রহগীরোগের যে 
কোন অবস্থার ইহা প্রয়োগ করা বায়। পাকমকরধ্বজের যে সকল ৩৭ 

উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা ইহাতে সেই সকল ওগ অধিক পরিমাণে বর্তমান । 
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ইহা বরিশালে সমধিক ব্যবহৃত। অবস্থাভেদে অন্গপান কল্পনা করিবে । 
সাধারণ অন্ুপান-_পানের রস ও মধু, অতিসারে- মুথার রস ও মধু; গ্রহণী 
রোগে বেল পোড়া ও ইক্ষু গুড়, মুখার রস ও মধু বা জীরাচুর্ণ ও মধু । বল 
ও পুষ্টির জন্য অথব। শুক্রমেহ বিনাশের জন্য মাখন ও মিশ্রী। 

বৃহৎ পাক মকরধবজ | স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা? রসসিন্ঠুর ॥* তোলা, কপূর ১ তোলা, 

লবঙ্গ ১ তোলা, জাতিকল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা॥ মুক্তা এক জানা, প্রবাল এক আনা, 

বর্ণ এক জান] ও কম্ত,রী দেড় আন1। পানের রসে মর্দন, বটী ৬ রতি। 

কদলীমুল-পানক | উন্মাদরোগে এই মুষ্টিযোগটি অসাধারণ ফলপ্রদ? 

এমন কি রোগের প্রথম আক্রমণে কেবল ইহা প্রয়োগে রোগ আরোগ্য 

হইতে পারে । 

কদলীমুল-পানক। কদলী বৃক্ষের মূল, খেজ.র বৃক্ষের স্তায় কাটিয়া! ও নলী বসাইয়া 
তাহার নিম্নে একটা পাত্র বসাইবে। এ রসদিনে ছুই তিন বার পান করিতে দিবে। 

মাআ--২ তোলা 

চন্দন-লেপ । চক্ষু উঠিবার উপক্রমে চক্ষু খর খর করিলে ও চক্ষু 

হইতে জলঙলাব হইলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরকচর্ম্মের উপর লাগাইবে। 

চন্দন-লেপ। রক্তচন্দন ঘস! ও কপূর দমভাগে বাটিয়া লইবে। 

নিম্ব-পত্র-ষোগ | চক্ষু উঠিলে যখন চক্ষু লালবর্ণ ও থর খর 

করে বা চক্ষু হইতে অনবরত জলম্রাব হয়, তখন এই ওষধ পরিষ্কার কাপড়ে 

জড়াইয়৷ ফৌট। ফৌটা রস চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে । 

নিষ্ব-পত্র-যোগ। কচি নিমপাতা! চারি আনা, রক্তচন্দন অর্ধতোল! ও যধু ৫ ফোটা 
একত্র পরিষ্কার থলে গেবণ করিয়া ল্বে। সাবধান যাহাতে পেষণ করিবে, সেই পাত্র 

উত্তষ রূপে ধুইয়া মুছিয়! পরিষার করিয়া লইবে | রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রতাহ তিন 
বেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে । 

কর্পুর-যোগ | চম্কুতে ছানি পড়িলে এই বধ পক্ষীর পালরুঘারা 
চক্ষুর তিতরে প্রয়োগ করিবে । 'বোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন 

বেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে । 

কপুর-যোগ। কপূর ও উৎরুষ্ট মধু এরত্র গেবণ করিয়া লইবে। বাহ?তে গেষণ 

করিবে, সে পান্জ উত্তমরূপে ধুইয়া মুছছিয়া লইবে। 



আমুর্বেবদ-লিক্ষ | ১/৬/০ 

নীলযোগ | চক্ষুর মুনি বহির্গত হইয়া পড়িলে, এই প্রলেপ চক্র 

আবরকচর্ম্মের উপরে লাগাইবে। 

নীলষোগ । পচা আমনের আঠির মধ্যস্থ শান ১ তোলা, নীল ॥* তোল! ও জীয়লীর আঠ1 

২ তোলা জলদ্বার! উত্তমরূপে বাটিয়। প্রলেপ দিবে । 

রাতকাণারোগে- অর্থাৎ রাত্রিকালে চক্ষুতে দেখিতে না পাইলে, 

পানের বোটার রস ৭ দ্বিন চক্ষুত ভিতরে প্রয়োগ করিবে, ২। ৩ বার 

প্রযোজ্য । 

কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাখানে । বালকদিগের হঠাৎ উদরাগ্রান 

বা তজ্ঞন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, কালকাহ্ন্দে পাতার রস ও সরিষার 
তৈল একত্র ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জ্বর থাকিলে 

প্রয়োগ নিষেধ । এতগ্বাতীত পানের বোটায় ক্যাষ্টর-অয়েল মাথাইয়া 
মল-ছারে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কোষ্ঠ খোলস] হয় । এই প্ররক্রিয়। জ্বরে 

বিজ্বরে সর্ধাবস্থায়ই করা যায়। ক্যা্টর-অয়েল ও মধু সমানতাগে মিশাইয়া 
বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে, মিষ্ঠতাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দ- 
সহকারে থায়, এইরূপে বিনারেশে শিশু. ও বালকের বিরেচন কার্য্য 
স্থসম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী জ্বরে বিজ্বরে সর্বাবস্থায় ক্যাষ্টর-অয়েল 
প্রয়োগ করা যার, তবে জ্বরসন্বে প্রয়োগ করিতে হইলে, জরের প্রশমন 
অবস্থায় অর্থাৎ জর কমিয়৷ আসিলে প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

প্রশ্রাব বন্ধ হইলে-বালক ও শিশুদিগের প্রতাব বন্ধ হইলে, 

লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে । পাথরকুচি বা 

পাথর চুণার পাতার রসসহ মকরধ্বজ ব৷ ব্বর্ণসিন্দুর প্রয়োগ করিলেও অভীষ্ট 
ফল লাত হইতে পারে । 

লবঙ্গযোগ । বালকের শ্লীহা-বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে. কোষ্ঠকাঠিন্ট থাকিলে, 
এই যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে । ্লীহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, জয়ের 
অন্য পৃথক ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

লবঙ্গযোগ। সীজের ক্ষীর শোধন করিয়! তদ্দার! লবঙ্গ-চুর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ 

কাঁরবে। যাজা--১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক জাল! পর্য্যন্ত । 



আয়ুবেবিদ-শিক্ষা | 

নালীঘ! রো -- প্রথমতঃ ৪.থানি কলার নরম পাতা লোহার শলার 
দ্বারা বহু ছিত্রযুক্ত করিবে, পরে. হিধধশৃশ্বাকের শিকড় ধুইয়া ছেচিয়া দুইখানি 
পাতায় রাখিয়া অপর ছুইখানি পাতাদ্বারা ঢাকিয়া নালীর উপরে স্থাপন 

করিয়া উত্তমরূপে কাপড়দ্ারা বান্ধিয়া রাখিবে, যেন বান্ধন স্থির থাকে। 

এ বন্ধন দুই দিন দুই বাত্রি অতীত হইলে খুলিয়া নিমপাত। সিদ্ধ জল দ্বারা 
. ধৌত করিবে এবং পুনর্ধার এরূপ ওধ প্রয়োগ করিয়। বান্ধিয়া রাখিবে 

নি 

০৫ 

১ 

এইরূপ উপযুণ্পরি ২। ৩ বার ওষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। বরিশালের 

অন্তর্থত টাদসীর বিখ্যাত ডাক্তার ইহা৷ প্রয়োগ করেন । 

আকান্দীযোগ | হাত পা বা অন্ত কোন অঙ্গ কাটিয়! গেলে আকান্দী 

পাতা ছেচিয়৷ তন্মারা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র জোড়া লাগে। 
অস্থি তগ্ন হইলে, আকান্দী লতা ও পাতা ছেচির৷ তন্দার। এরূপ অগ্রস্থান 

বান্ধিয়। রাখিলে ভগ্নান্থি জোড়া লাগে। 

নস | বাতিক, শ্নেশ্িক কিন্বা বাতঙ্ৈম্মিক শিরোরোগের লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে এবং ষস্তকে শ্র্রেম্না সঞ্চিত থাকিলে, এই দুইটি নম্ত প্রয়োগ 

কনিবে। ইহাতে হাচি হয় ও শ্লেম্বা তরল হইয়] বহির্গত হইয়! থাকে । 
কপূর সুক্ষ চূর্ণ করিয়া! তাহার নস্ত গ্রহণ করিবে। (৯) কৃষ্ণজীরা 

পাভল! নেকড়ায় বাদ্ধিয্ পোট্টলী করিবে এবং এ পোট্টলী একট, একট 

_ বগড়াইবে ও তাহার গন্ধ গ্রহণ করিবে । (২) ইহা স্বর্গীয় শ্তামকিশোর সেন 

মহাশয় প্রয়োগ করিতেন । 

বকুল-বর্ভি। ষে কোন কারণে উদরাগ্নান এবং তজ্জন্ত কোষ্ঠকাঠিন 

উপস্থিত হইলে; এই বপ্তি মল-দ্বারে প্রবেশ করাইয়া! দিবে। ইহাতে উদরা- 

শ্নান অতি শীত্ত প্রশমিত ও কোষ্ঠ থোলাসা হয়। ইহা আর সকলের পক্ষেই 

প্রযোজ্য, কিন্ত শিগুদিগের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রয়োগে মল-ঘার 

জাল! করে। ইহা। বরিশালে সমধিক ব্যবহৃত । 

চক্ষু উঠিলে- হাতীঘু ডার রস চক্ছুর ভিতরে ফৌটা কৌটা দিবে। 

ইহাতে জাল! যন্ত্রণা অতি শীগ্র প্রশমিত হয়। এরূপ ওধধ চক্ষু উঠা রোগে বিরল 



আযুর্রেদ-শিক্ষা । 
(লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ | ) 

দ্বিতীয় খণ্ড । 

তৃতীয় সকষরণ। 

কবিরাজ শ্রীঅম্বতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্তৃক- 
সঙ্কলিত 

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের হাট “বন্দেমাতরম্ ওষধালয়” হইতে 

জ্ীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত। 
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এই খণ্ডের মূল্য ১২ এক টাক! মাত্র। 





প্রথম সংস্করণের 

আমুর্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়ধ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথমথণ্ড অপেক্ষা 
দ্বিতীয়থণ্ডে যাহাতে চিকিৎসা-বিধি ও ওধধ-প্রয়োগ-প্রণালী বিস্তারিতক্লপে 

সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা পাইয়াছি। চিকিৎস! 

অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অতি সঙ্ষেপে চিকিৎস1-বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে 
যাহারা চিকিৎসা! বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহার! উহার তাবার্থ হদয়ঙ্গম করিতে 

পারিবেন না, বিশেষতঃ এমন অনেক জল রোগ আছে, যাহাতে সহস! 

মারাত্বক উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখন মৃল- 
রোগের চিকিৎসা কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়া মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা 

অগ্রে করিতে হয়; তজ্জন্ত এই খণ্ডেও বিশ্ুচিকা, অতিসার, যক্ষা প্রভৃতি 

রোগে উপসর্গের চিকিৎসা সরল ভাষায় বিস্তারিতরূপে পৃথক আলোচিত 

হইয়াছে । এ সম্বন্ধে আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞত। আছে, তদ্দার1 চিকিৎসা- 

বিধি ও ওধধ-প্রয়োগপ্রণালী যাহাতে উত্তরোত্তর অধিকতর সরল হয়, তদ্বিষয়ে 

যত্ব ও চেষ্টার ক্রটি হইবে না। প্রথমতঃ যখন এই দুরূহ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই; 
তখন চিকিৎসকমগ্ডলী আমার এই গ্রন্থের জগ্ত এতাদশ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ 

করিবেন এবং এই কার্যে এতদূর অগ্রনর হইবে, এইব্ূপ আশা করিতে পাপ্রি 

নাই । যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে? একযাত্র ভগবানের পা 

ব্যতীত মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ছুরূহ কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করাই সম্ভবপর 
হইত না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুপর গ্রন্থারা জনসাধারণ বিশেষ 
উপকৃত হইবেন, এরূপ আশ! করাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মানত, তবে প্রথমথণ্ড 

যেরূপ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেধিত হইয়াছে, তাহাতে আশা করিতেছি 
যে, এই খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় আদৃত হইবে। 

শ্রীঅম্বতলাল.গুপ্ত। 





নিবেদন। 
আযুর্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়ধণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে । 

আশ! কৰি সম্ধদয় গ্রাহকের! বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া! এই অনিচ্ছাকৃত 

ক্রুটি মার্জন| করিয়৷ লইবেন। গ্রন্থখানি যে ধরণে মুদ্রিত হইতেছে, এ 

ধরণের গ্রন্থ আমুর্ধেদে এক খানি'ও নাই, সুতরাং বলিতে গেলে কেবপমাঞ্র 

রোগের লক্ষণ সংগ্রহ ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকারে আমুর্কেদীয় গ্রন্থ হইতে 

বিশেষ সাহায্য পাই নাই, কারণ আম্ুর্ধেদীয় গ্রন্থে কেবল রোগের 
অধিকার তেদে কতকগুলি করিয়া! উধধ বিন্তত্ত হইয়াছে; কিন্তু এ সকল 

ওষধের প্রয়োগ-প্রণালী, চিকিৎসাবিধি এবং যারাত্মক-উপপর্গের চিকিৎস! 
বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই; অথচ ওষধের প্রয়োগ প্রণালী সবিশেষ 

জান] না থাকিলে, ওধধ প্রয়োগই চলে না, এস্কলে একটী উপম। দিলে 

কথাটা! সহঙেেই হ্বদয়ঙ্গম হইবে। 

কুইনাইন আমাদের দেশে বহু প্রচলিত, জ্বর নষ্ট কর! উহার প্রধান গুণ 

ব। যুখ্যক্রিয়া। পিস্তনাশ কর! ও বল বৃদ্ধি করা! অপ্রধান গুণ বা গৌনক্রিয়া, 

কিন্তু কুইনাইনের এরূপ মনেক গুণ সত্তেও প্রায়শঃ জর বিনাশের জন্যই 

উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; পিত্ত বিনাশের জন্ঠ ব৷ বলবৃদ্ধির জন্য উহ! 

প্রায়শঃ ব্যবস্থা করা হয় না। কুইনাইন জরনাশক ওষধের মধ্যে এতার্দুশ 

শক্তিশালী অথচ উহার প্রয়োগ প্রণালী অনেকেই অবগত নহেন, এই 

জন্সই কেহ বা আমরনের অপকাবস্থায় কেহ ব৷ অন্ত্রাদি পরিক্ষ'ত না করিয়াই 

কুইনাইন প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলে রোগীর জর আটকাইয়! প্লীহা- 
যকৎ প্রভৃতি মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই সকল কারণে যে কোনও 
গঁধধই হউক, তাহার প্রয়োগ প্রণালী উত্তমরূপে অবগত হওয়। আবগ্তক। 

প্রয়োগ প্রণালী না জানিয়া ওবধ প্রয়োগ করিলে, তন্বার। সর্ববদ। বিপদ 

ঘটিতে নাও পারে; কিন্তু রোগীর রোগমুক্তির পক্ষে যে বিশেষ ব্যাঘাত 

জন্মে, তাহ] বলাই বাহুল্য। 

এইরূপ চিকিৎসাবিধি জানা না থাকিলেও কোনও রোগের চিকিৎস্াই 
চলে না, আবার মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎস! জানা না থাকিলে, চিকিৎসার 

অভাবে উপসর্গ ঘ্বারাই রোগী বিন হইতে পারে; সুতরাং এসব্বন্ধে 
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চিকিৎসা-কার্ষ্যে ব্রতী হইয়। জ্ঞানলাভ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।' আমুর্বেদে 
টিকিৎসা-বিধি ও উপসর্গ চিকিৎসার যে সামান্য উল্লেখমাত্র দুষ্ট হয়ঃ তাহারই 
ক্ষীণস্ত্র অবলম্বন পুর্ধক চিকিৎসা-বিষয়ে আমাদের যে সামান্ত অভিজ্ঞতা 
আছে, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে হইতেছে । 

ইহাতে উপদ্রব এবং মুল রোগের বিবিধ ওষধ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার 
তাহার কারণ এই যে, সকল দেশের জল বায়ু এক প্রকার নহে, কোন দেশ 
উচ্চ; কোন দেশ জলব্যাপ্ত, আবার কোন দেশ পর্ধত বা বালুক। সমা- 

চ্ছ্ন। স্থতরাং সকল দেশের লোকের পক্ষে একই ওঁষধ সমান কার্যকারী 
হয় না, আমি বিভিন্ন দেশে চিকিৎস1 করিতে গিয়া! ইহা! পরীক্ষা! করিবার 

অবসর পাইয়াছি; সুতরাং নানা শ্রেণীর গুঁধধ এই গ্রন্থে সন্রিবন্ধ হওয়া 

গ্রন্থের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। 

এই সকল কারণে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল । 

এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যতগুলি 

রোগের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্বতীত অবশিষ্ট সমস্ত রোগের 

চিকিৎসা-বিধি ও ঁধধ-প্রয়োগ- প্রণালী চতুর্থধণ্ডে লিপিবদ্ধ হইবে। 

শ্রীঅম্বতলাল গুণগত । 

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য ৷ 
“আমুর্কেদ-শিক্ষা” দ্বিতীয়সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই অল্প সময়ের 

মধ্যে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ নিঃশেধষিত হওয়াতে, দিন দিন যে এই গ্রন্থের 

আদর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহ। তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

তৃতীয় সংস্করণ 
, এবারে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদ্বারা গ্রন্থের 

উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে। 
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পুক্করাদি ক্কাথ 

ককুতাগ্ত যোগ চা 
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শ্লেশ্মিক রক্তপিত্রের লক্ষণ ... ২5৬ শতমুলাদ্য রা রর 

বাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ ... ধাত্রীলৌহ 
৬ ৮০ 

পৈত্তিক রক্তপিত্তের লক্ষণ... ”» [সমশর্কর লৌহ রর 
দ্িদোষ্গ রক্তপিত্ের লক্ষণ. » | পঞ্চামৃতপর্পটী রা 
সার্লিপাতিক রক্তপিণ্ডের লক্ষণ » | স্বর্ণপর্পটী 710৮ 
দোষতেদে রক্তপিক্তের গতি- লৌহপর্পটা ০ 

নির্দেশ ০”. বসামূত রস ০০ ২৮১ 

রুক্তপিতের উপদ্রব ১১:৮1 বাসাবলেহ 7 

রক্তপিত্তের সাধ্যাপাধ্য লক্ষণ » | বৃহৎ বাসাবলেহ 5 এ 

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা-বিধি *.* ২৬৭ | বাসাখণ্ড ১১1৮ 
উপদ্রব-চিকিৎসা-বিধি *** ২৭৪; কুম্মাগুখণ্ড 85 পর 

রক্তপিত্তরোগে-ওষধ . ... ২৭৬ | খগুকুম্াাবলেহ টড পা 

ফল্তুযোগ রা বৃহৎ কুত্বাগডাবলেহ ১১ ২৮৩ 

লাক্ষাযোগ ঠা & | বাসাকুম্াওুধণ ৪ & 

বাসাযোগ ......”:1 কুটজাষ্টক ৮৮ ২৮৪ 

বাসাযোগ (মতাগুরে) .... ২৭৭ | জিন্বতাদি যোদক ৭ 
দুর্ববাদ্য নসা রর ঠ | ূর্ববাগ্য ঘ্বত 

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর 5 £ী | বাসাদ্বত ২১০ ২৮৫ 

শতমূল্যাদি ক্ষীর রি | হীবেরাগ্ভ তৈল টড £ 
চন্দনাদি ক্ষীর ৮»: রক্তপিতে-জর-চিকিৎসা। 
হীবেরাদি ককাথ ৮২৭৮ | জয়াবটী ২৮৫ 
অটরুষকাদি কাথ **:*.1 জয়স্তীবটী ০০ ২৮৬ 
চন্দনাদি চূর্ণ "৮.1 বৃহৎ কন্ত,বীটতরব (মতান্তরে) » 
মুদ্বীকাদি রণ »০ ২৭৯ | সর্ধজবরহর লৌহ সা ৮ 

উশীরাদি চূর্ণ ২». চন্দনাদি লৌহ ছি ক 
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মহারাজ বটী ৮ ২৮৭, অতীসার-চিকিৎসা | 
বৃহৎ কন্ত,বীতৈরব ***:*, বাতাতীদার লক্ষণ রঃ 

বৃহৎ বিষমআরারিরস "৮ ৮. গিস্তাভীসার লক্ষণ 
সর্বতোতভদ্ররস রা এ ৷ শ্নৈশ্মিকাতীসার লক্ষণ 

রক্তপিত্েকাস-চিকিৎসা ।  দ্বিদোষজ্জাতীসার লক্ষণ 
রা ডি ভ্রিদোষজাতীসার লক্ষণ 

ন্রাম়ত লৌহ ২৮৮ শোকজাতীসার লক্ষণ 
টিটি আমাতীসার লক্ষণ 

তালার রি . | রুক্তাতীসার লক্ষণ 

ৃ প্রবাহিকারোগের লক্ষণ 
রাজগিতে স্বামংচিকিহগা 1. | তীর রে মলেরলকালিকিলনি 

৮ শি শপ) স্পা? ্ 

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে) .... ২০৮ 1 অভতীসারের অসাধ্য লক্ষণ :*. 

মহাঙাসারি লৌহ ৮ ২৮৯ | অতীসার-চিকিৎসা-বিধি ... 

রক্তপিততরোগে-দাহ-চিকিৎসা | ৰ উপদ্রব-চি(কৎস-বিধি 
দাহান্তক লৌহ ২৮৯, অতীসাররোগে-ওষধ 

ধাণ্তশরকর। ... » | পথ্যাদি কাথ 

দাহমঞ্জরী ০ র চব্যাদি কাথ 

রক্তপিত্তেউদরাময়-চিকিৎসা |. ৮১০৯৮ 

বৃহৎ গগণসুন্দর রস ** ২৮৯ । বিশল্যকরণী ক্কাথ 

কণাস্ত লৌহ -* ২৯০ | উশীরাদি কাথ 
অমৃতার্ণবরস ৭». | হীবেরাদি কাথ 
রক্তপিতে-পিপাদা-চিকিৎসা | | ধান্চতুষ্ 
ষড়গ্গ পানীয় .... ২৯০ 1 ধান্যপঞ্চক . 

তষ্াহর যোগ ১.১. ৯ | কুটজাদি কাথ 

রক্তপিতরোগে-পথ্যা .. ৭» | বিস্বাদি কাথ 
চিরিরিটে কুটজদাড়িম কাথ 

ৃষ্ঠান্ক 

৯১ 

গ 

% 

% 

2 

৯২ 
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বিষয় ষ্ঠাঙ্ক ূ বিশয় ষ্ঠান্ক 
মুস্তকক্ষীর ৮৩০৭ | কণাগ্ত লৌহ *** ৩১৫ 
বিশ্বদ্ষীর 1 কনকস্ুন্দর রস ..৮ ৩১৬ 
পথ্যাদি চূর্ণ ... ৩০৮] শ্রহণীগঞ্জেন্্র বটিকা। ১৮৮ ২ 
রসাগ্রনাদি চূর্ণ ৯1 ছুপ্ধবটী 3 

হিঙ্গাদি চর্ণ ২০৮. জাতীফল রস ০8 

কলিঙ্গাদি গুড়িক। হি % ! রসপর্পটী "৮ ৩১৭ 

খরযোগ ১০০ ৩০৯ ঈ পঞ্চানৃতপর্পটা [8 

আমলেপ রি রঃ [ লোহপপটী ০৯ ৩১৮ 

জাতীফল লেপ হর [সবণপর্পটা 2 

তিলযোগ রহ রি ৷ বিজয়পর্পটা রে রর 

এ টিক অতীসারে-শুল-চিকিৎসা। 
কুটজলেহ ১০৮. হরীতক্যাদি ক ৮ ৩১৯ 

রহৎ কুটজাবলেহ ৮. পাঠাদি চূর্ণ ই এ 
অমৃতার্ণব রস ৮৯৩১১ শঙ্খাদি চর্ণ রে রর 

লবঙ্গাদি বটী ১৮. ৬; শুলহরণ যোগ ৪ ০৪ 

বহখ লবগপি টা. ”* ২৯২ | অতীসারে-পিপাপা-চিকিৎস|। 
সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস রি রাযি 
অগ্নকুমার রস টি হীবেরাদি পানীয় ৮ “এ 

রুহৎ অগ্রিকুমার রস... ৩১৩ | মুস্তকাদি পানীয় 5: 

অগ্সিক্মার * 1 বড়ঙগ পাশীয় পর 
হারও ০০ জন্বাদ্দ কাথ ০ 2 

বৃহৎ গগণনুন্দর রস.» » | অতীসারে-বমন-চিকিৎসা। 
জাতীফলাগ্ত বটিকা *”* ৮ | সর্পলেপ ০ 

জাতীফলা্ত বটা 1,» চন্্রকান্তি বস , 
অহিফেণ বটী ৮৩১৫ ূ পিপল্যাগ্ঘ লৌহ 8 

পীযুষবল্লী রস "*..:+. বুষধ্বজ রস 
পি 
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বিষয় ৃষ্ঠান্প | বিষয় ৃষঠান্ক 

অতীসারে-উদরাঁখ্বান-চিকিৎস। | | অভীসাররোগে_পধ্য ৮ ৩২৬ 

দারুষটুক প্রলেপ ১. ৩২৯ | নি 

বর ”*]  গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা। 
দরুযোগ 
এলাদি চূর্ণ ৩২২ | বাত গ্রহণীর লক্ষণ "৮ ৩২৭ 

কান্তিক স্বেদ 2 পৈভিক গ্রহণীর লক্ষণ ,*৮ 9 

€ কফছ গ্রহণীর লক্ষণ. *" ৮ 
চতুম্নুথ বুস টি 

অতীদারে-ভ্বর-চিকিৎসা । 

ূ 

ূ ূ
 ভ্রিদোষজগ্রহণীর লক্ষণ ** নর 

| সংগ্রহ গ্রহণীব লক্ষণ. *** ৩২৮ 

ূ মৃতসপ্ধীবনী বটা .. ৩২২ । গ্রহণীরোগের চিকি্সাবিধি ৮ 

আনন্দতৈধুব রুস .,..:৮. | উপদ্রব-চিকিৎসাবিধি ** ৩৩৩ 

বুহ্হ কন্ত নীতৈরব (মতান্তরে) ৩২৩ ৃ গ্রহণীরোগে-ওষপ ০ ৩৩৪ 

বৃহৎ কন্ত রীতৈরব ৮ | পাঠিস্থ চর্ণ রা 

পুটপক বিষমজব্রাস্তক লৌহ ” | স্বল্প গঞ্গাধর চূর্ণ 6 2 

বৃহৎ জবাম্তক লৌহ ৮০9 : বৃহত্ গঙ্গাধর চূর্ণ ১০৩৩৫ 

সর্কাজ্বরহর লৌহ ০ ৩২৪ | মহাগঙ্গাধর চুর্ণ উর 2 

অতিসারে-নাড়ীর গতির বিশৃচ্-! দীরকাগ্য চূর্ণ টি 21 

ল্ত। ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা | ৬ ২ 
( নাগরাদ্ চর্ণ ৮ পা 

মৃতসজ্জীবনশী ,*ত ৩২৪ | যমানিকা'যোগ  - 
নুগমর্দামব ০, ্ অগ্রিকুমার রস রি % 

মুগনাতি যোগ ১ ৩২৫ | বৃহৎ অগ্নিকুমার রস প ৩৩৭ 

বৃহৎ কফকেতু ১] বৃহৎ লবগ্ধাদি বী 5 এ 

বৃহৎ রত্রগর্ড ”. ' অমৃতার্ণব রস. ১১৮৮ 

অতীপারে-শ্বাস-চিকিৎস!। .  গ্রহণীগঞ্জেন্্র বটিকা ৮ + 

শ্বাসচিস্তামণি ৩২৬ পূর্ণকলা.বটা ১ 

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি ৮.৮. হুপতিবল্লত এ ৩৩৮ 
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বিষয় পষ্ঠাঙ্ক ূ বিষয় পৃষ্ঠান্ক 

বৃহৎ বুপতিবল্লুত ১৪৪ ৩৩৮ গ্রহণীরোগে-আমবাত-চিকিৎস৷ | 

মহারাজ নৃপতিবল্পত রস *** ৩৩৯ | বাতগজেন্্র সিংহ ০৩৫০ 

রহৎপূর্ণজরস.. - » ( কমবাপ রদ রা 
মি '** ৩৪৭ | আমবাতেশ্বর রস ০ 

পীযুষবন্নীরস ৪ ”. | গ্রহণীরোগে-পথ্যবিধি ০ ৩৫১ 

বৃহৎ পীঘৃষবল্লী রস ১০৩৪১ টিনার 

শন্ব কাদি বটিকা নর & 
হিরণযগর্ডপোট্টণীরদ ...  , অগিমান্দ্য, অজীর্, বিসৃচিকা, 

লৌহ পর্পটা »০৮:৩৪২ অলসক ও বিলম্বিকা- 

বর্ণ পর্পটী গার চিকিৎসা । 

পঞ্চা মৃত পর্পটা ....., | অগ্রিমান্দ্যের লক্ষণ ০৮৩৫১ 

বিজয় পর্পটী ৩৪৩ | তীক্ষাগ্রির লক্ষণ এ 

মুস্তকাগ্ভ মোদক রা বিষমা গ্রির লক্ষণ রর 

জীরকাগ্ত মোৌদক এ আমাজীর্ণের লক্ষণ ডি, 

বৃহৎ জীরকাগ্চ মোদক *** ৩৪৪ বিদগ্ধাঙ্গীর্ণের লক্ষণ ০৯৩৫২ 

্ীকামেশ্বর যোদক. ...৯. ৩৪৫ | বিষ্ধাজীর্ণের লক্ষণ ২০ 8 

শ্রীমদনানন্মমৌদক টির রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ ১» 

বিল্বাদদি ঘৃত .... ৩৪৬ | বিস্থচিকার লক্ষণ এ 

চাঙ্গেরী ঘ্বুত ... | অলসক রোগের লক্ষণ *** » 

দাড়িম্বাদি তৈল চারি বিলম্বিকার লক্ষণ ১৮৯ 

বিন্ব তৈল ১১ ৩৪৮ 1 অজীর্ণরোগের উপদ্রব ... ১ 

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল অজীর্ণরোগে আমরসের কার্য ৮” 

বিস্চিকারোগের উপদ্রব... ৩৫ 

গ্রহণীরোগে-উদরা খ্মান-চিকিৎসা। বিশ্বিকা এবং অলদক রোগের | 
হিন ষ্টক চরণ ০৩৪৯ অবিষ্ট লক্ষণ ৮ 9 

চতুশ্মুধ রস ***::৮ 1 অগিমান্্যাদি-চিকিৎসা বিধি » 
চিন্তামণিরস ,** ». উপদর্থচিকিৎসাবিধি ..৯ ৩৬৩ 
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অগ্নিমান্দ্য, অন্দীর্ঘ, বিস্থচিক, অলসক 

ও বিলম্বিকারোগে-ওষধ "* ৩৭০ 

বচাদি পানীয় ৪ 4 

পিপ্নল্যাদি পানীয় ৩৭১ 

করঞ্জাদি পানীয় 

ধন্যাক ক্কাথ 6, ০ 

উড়ুম্বর যোগ এ - 2 

উড়ম্বর পায়স 4 

বড়বানল চুর্ণ ১৮ ৩৭২ 

সৈন্ধবাগ্য চূর্ণ 

হিঙ্ ক চূর্ণ ও 

স্বপ্ন অগ্রিমুখ চর্ণ ৩এ৩ 

হিঙ্গান্থ লেপ ৪ 4 

ভাস্কর লবণ 

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ 

হুতাশন রস 8 

বৃহৎ হুতাশন রস 

অজীর্ণকণ্টক বূস এ. 44 

অগ্নিকুমার রস ১০৮8 

বৃহৎ অগ্রিকুমার রস 
৩৭৬ 

লবঙ্গাদে বটী 18 

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটা ১০০8 

অগ্রিতুণ্ডীরূস এ 

ভাঙকর বস 
৩৭৭ 

শঙ্খবটী ৮ 

মহাশঙ্খবটী ১১০ ৩৭৮ 

ভ্রিফলা! লৌহ ৪ 

" 

বিষয় পৃষ্ঠান্ক 

সুকুমার যোদক 
৩৭ 

ভ্রিবৃতার্দি মোদ্ক ৩৭৯ 

লবঙ্গাগ্ভ মৌদক ৪ 48 

মুস্তকারিষট ৩৮০ 

অমৃতহরীতকী ১০9 

অগ্নিবৃত ১৮ ৩৮১ 

কারিনা | 

অগ্নিকুমার বস ৩৮১ 

মুত্যুগয় রস 
৩৮২ 

অজীর্ণরোগে_-শিরঃশুল ও 

গাত্রবেদনা-চিকিৎসা। 
রামবাণ রস 

গ্রেম্সশৈলেন্্ররস 15 

বাতগজেন্দ্র সিংহ ১৯ ৯ 

অজীর্ণরোগে-_শুল-চিকিৎসা। 

শলহবরুণ যোগ 

৩৮২ 

৩০৩ 

শঙ্ঘাদি চূর্ণ 

বিসুচিকারোগে__হিকা ও ও 

বমন-চিকিৎস]। 

চন্ত্রকান্তি রম ৩৮৩ 

পিগ্নল্যাগ্ত লৌহ ৩৮) 

রৃষ্ধবজ বস 

বিসুচিকারোগে _ উদরাান, 

মল ওমুত্ররোধ-চিকিৎন|। 
দবারুষ্টক প্রলেপ ১৩৮৪ 
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বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক | বিষয় ৃষ্ঠানক 

যব প্রলেপ ৮৩৮৪ | অলমক ও বিলঘ্িকারোগে-- 

চতুরুখ রস ৮ উদরাধান-চিকিৎসা | 
৬ '** 5৮: ষব প্রলেপ ১১৩৮৯ 

বটগল্রী প্রলেপ ৮». 1 দ্বারুষটুক প্রলেপ হা 

বিিকান্ প্রলেপ ৮.1 কাঞিক স্ব ..... ৩৯০ 
হি ভ্য। বন্ডি "৯ ফলবন্ডি হি 

ব্রিকটুকা যা ব্তি শপ. শ হিজর এ 

বিসূচিকারোগে-পিপাসা- স্বশ্প অনিম্খ র্ণ এ 

চিকিৎসা । ৷ হরীতক্যাদি চূর্ণ ৮.৮ ৩৯১ 

ভৃষ্ণাস্তক রস ৯০৩৮৬. চতুর্থ বস নি রা 

কপূরি পানীয় পু  চিন্তামণি রস ৭ 
জন্ুকাথ ১৮:51 হিঙ্গাস্া। বনি ১৯ 

 ক্রিকটুকাগ্ঠ। বস্তি 
বিসুচিকারোগে-_হিমাঙ্গ)জ্ঞান-. 

লোপ ও নাড়ীর গতির- 

বিপর্ধ্যয়-চিকিৎস] | 

' অলসক ও বিলম্বিকারোগে__ 

ূ মল ও মুত্ররোধ-চিকিসা। 
বটপত্রী প্রলেপ ০০ ৩৯২ 

মৃগমদাসব টি ক ূ সুকুমার সোদক চর 2 
মুগনাভি যোগ *** ৩৮৮ | অগ্িমান্ধযাদিরোগেপথ্য.... , 
বৃহৎ কন্ত বীট্ভৈরব (মতান্তরে ) » রিনি 

চ ভু ণ বর ভিড 2 বৃহৎ সুচিকাভরণ রস অস্পিত-চিকিৎস]। 
বহৎ চক্দ্রোদয়মকরধ্ূবজ ... ৩৮৮ 

অন্নপিত্তের সাধারণ লক্ষণ *** ৩৯৪ 
মকরখবজ বটিকা রা 

অধোগত অন্পিত্রের লক্ষণ ৩৯৫ 

বিমৃচিকারোগে- খন্বী-চিকিৎসা। উর্গত অশ্পপিতের লক্ষণ ***  » 

কুষ্ঠাস্ত মর্দন ও কুষ্ঠান্তৈল ৩৮৯ | বাতিক অক্পপিত্তের লক্ষণ... , 
দার্বাদি মর্দন ও দার্বাদি তৈল » ] শ্নৈম্সিক অল্নপিত্তের লক্ষণ ,, 

গা 
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বিষয় ষ্ঠাঙ্ক | বিষয় পৃষ্ঠা গ্ 
বাতগ্নেম্বাশ্রিত অন্পিত্তের লক্ষণ ৩৯৫ | শ্রীবিন্ব তৈল "৮ ৪৮ 

রম্ষপিত্তরোগের লক্ষণ...» 1 অল্লপিতে-বমন-চিকিৎস]। 
অন্পপিতরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ৩৯৬ | ধাত্রীলৌহ ১৯০ ৪০৮ 
অন্নপিভরোগের চিকিৎসা-বিধি , । ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) "৮৮ 
উপসর্গ-চিকিৎসা-বিধি .... ++ ৷ সপ্তামৃত লৌহ ৪০৯ 
শ্লেশ্সপিতের চিকিৎসা "* ৷ সিতামপুর 

অন্পপিতরোগে-ওষধ :.১১৮ ৯  অক্্পিত্ে উদরাময়-চিকিতসা | 
বাসাঁদি ককাথ ৮. ৷ অমৃতার্ণব রস ১০8০৯ 

ত্রিফলাদদি কাথ ” 1 গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা ... ৪১৯ 

গুড়চ্যাদি কাথ ৪০৩, বৃহৎ পূর্ণচন্্র রস ০ 
দশাঙ্গ ্ বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী রত: 
পটোলাদি কাথ ". যহারাজ নৃপতিবর্নত রস .... » 
বৃহৎ এলাদি চূর্ণ ” | রূসপর্পটা ০৪১৯ 
হিঙ্গাদি চূর্ণ ” | বিঙজয়পর্পটা ই 
পিত্তান্তক রস ডি ৷ শঙ্খবটী ক. 
মহাপিত্তাগ্তক রস ” নবগাযোরজ হট 8 

বারের রস " ।অস্্পিত্তেউদরাধ্মান-চিকিৎসা । 
বৃহৎ বারের রস | চিন্তামণি রস ১০৪৯২ 
শ্লেম্সপিত্তাস্তক রস ' | চতুমথ রস রা 

িত্ান্তক লৌহ বৃহৎ বাতচিন্তামণি ০... ৯ 
গানীয়ভ্ত বটিকা :.] মহাশঙ্খ বটী ৪১৩ 
রর "৷ অক্পিতে-কোষ্ঠবদধ চিকিৎসা | 
শুষ্ঠাথও 

সৌভাগ্যস্তষ্ট যোদক অগসত চরণ ছি ০ 
শতাবরী ঘৃত |  হীতকী টি 
বানান , : অগ্পিতে-_শুল-চিকিৎসা ] 

”. | ধাত্রীলৌহ ১৯8১৪ নারায়ণ ঘৃত 
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বিষয় ৃষ্ঠান্ত 

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে ) ." 8১৪ 
সপ্তামৃত লৌহ রা 
বিগ্ভাধরাত্র ৪১৫ 

ভ্রিফলামওর 3 
সৌতাগ্যত্ুহী মোদক ..১ , র 

অশ্লপিতে-_গাত্রকণ্ড ও দাহ- ৷ 

চিকিৎসা | | 

গুড়চ্যাদি লৌহ ৪১৬ ৃ 
তাস্করামৃতান্র লা 
হরিদ্রাথও ৮০৮ 1 

বৃহৎ হরিদ্রা খণ্ড ৪১৭ 
তিক্তক ঘৃত (777 

মহাতিক্তক ত্বত 8 

গুড়,চী তৈল ৪১৮ 
বহৎ গুড়ুটী তৈল 2 

অশ্রপিততরোগে-_ ভ্বর-চিকিৎসা। 
শশী 

বৃহৎ জরান্তক লৌহ ৪১৮; 

সর্ধজ্বরহর লৌহ ৪১৯ ৃ 

পুটপক বিষমজ্বরীত্তক লৌহ । 

অগ্লপিভ্তরোগে-_চিচার্ধচল্য ও | 

দ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।  : 
চিন্তামণি রস ৪8১৯ : 

বৃহৎ বাতচিস্তামণি ৪২০ ! 

বৃহৎ গুড়,চী তৈল 28 
অক্লপিতরোগে-পথ্যাপধ্য.... » | 

বিষয় 

বাতিক অর্শোরোগের লক্ষণ 

পৈত্তিক অর্শোরোগের লক্ষণ 

শলৈন্মিক অর্শের লক্ষণ .,, 

বাতপৈত্তিক অর্শের লক্ষণ -. 

বাতগ্ৈম্মিক অর্শের লক্ষণ ... 

পিত্শ্রৈশ্িক অর্শের লক্ষণ ... 

সান্নিপাতিক অর্শের লক্ষণ ... 

 রূক্তার্শের লক্ষণ 

বাতোন্বন রক্তার্শের লক্ষণ ,, 

 গ্লেম্মোত্বন রক্তার্শের লক্ষণ ... 

পিত্তোন্বন রক্তার্শের লক্ষণ ... 

. সহজ অর্শের লক্ষণ 

নাসাদিগত অর্শের লক্ষণ ... 

' চম্মকীল লক্ষণ 

অর্শের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ 
অর্শের উপদ্রবভেদে অসাধ্য- 

লক্ষণ 

অর্শের চিকিৎসা-বিধি 

উপদ্রব চিকিৎসা-বিধি 
অর্শোরোগে-ষধ রঃ 

অর্কক্ষীরাদি লেপ 

নহীক্ষীরাগ্ভ লেপ 
তুম্বিকাগ্চ লেপ 

হরিড্রাদি লেপ 
অপামার্গ লেপ 
পঞ্চকোল যোগ ৪৪৪1 

| পৃষ্ঠাঙ্ক 

অর্শোরোগ-চিকিৎস|। 
৪২১ 

গ 

৪২৭ 

৪২৩ 

ঙ 

৪২৪ 

৪৫ 

8৩৩ 

৪৩৪ 



বিষয় 

হরীতকী যোগ 

হরীতক্যাদি চূর্ণ 

শূরণ যোগ 

তিলযোগ 

শতমুলী যোগ 

অপামার্গ যোগ 

কুটজজ যোগ 

দেবদালী যোগ 

পন্মক যোগ 

অশ্বগন্ধাদি ধৃপ 

চন্দনা কাথ 

দার্বাদি কাথ 

করঞ্রাদি চূর্ণ 

কপূরাদি চূর্ণ 
মরিচাঁদি চূর্ণ 

লবণোত্তম চূর্ণ 

বিজ চুর্ণ 

সমশর্কর চূর্ণ . 

অগ্রিমুখ লবণ 

প্রাণদাগুড়িকা 

চন্ত্রগ্রভা গুড়িক 

রুসগুড়িক। 

চক্রেশ্বর রস 

জাতীফলাদি বটী 

অগ্রিমুখ লৌহ 
মাণাস্ত লৌহ 
তীক্ষুমুখ রস 

[ ১০ ] 

ৃষ্ঠাঙ্ক | বিষয় 

৪৩৫ | অর্শকুঠার রস 

,  কুটজ লেহ 

৪৩৬ কুটজাষ্টক 

»* 1 শ্রণ মোদক 

এ 1 বৃহৎ শূরণ মোক 

এ | কাঙ্কায়ন মোদক 

॥ | দশমূল গুড 

শ্রীবানশাল গুড় 

» | খণ্ডকুম্মাগাবলেহ 

, | বৃহৎ কুম্মাগাবলেহ 

, | কুটজাগ্ ঘ্বত 

৪৩৮ | পিপ্ললাগ্য তৈল 

টু ৃ বৃহৎ কাসীসাগ্ব তৈল 

পৃষ্ঠাঙ্ক 

"| অর্শে_উদরাগ্ান-চিকিৎস|। 

” | চতুন্মুখ রস 

রর চিন্তামণি রস 
১৩৯ 

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ 

” | বড়বানল চরণ 

” | অমৃতহরীতকা রঃ 
৪8১০ 

১৪৭ 

5? 

5 

88৮ 

অর্শে-কোষ্ঠবদ্ব-চিকিৎসা | 

৪১ । নারাচ চূর্ণ 

, | হরীতকী খণ্ড ৮ 

» | আগস্ত্য চূর্ণ 
॥ ] সুকুমার মোদক রি 

৪৪২ ; ফলবণ্তি 

্ হিস স্ত-বন্তি 

88৮ 

?? 

58৪৯ 

ঢা 

5৮" 
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বিবয় ষঠাঞ্ক ! বিষয় 
অর্শে__বেদনা-চিকিংসা |: বৃহৎ কুটগাবলেহ 

অলগুষাগ্ধ চর্ণ .. ৪৪৯ | অর্শোরোগে পথ্য 

বৈশ্বানর চুর্ণ 2 “4 
যোগরাজ গুগ গুলু উর... ক্রিমি-চিকিৎসা। 

মহালঙ্ীবিলাস রস ... » ক্রিমির ভেদ 
্লেম্মশৈলেন্দ্র রস ....৪$১ : ক্রিমির উৎপত্তি ভেদ 

বক্স লদ্্ীবিলাস রস. ...  »  বাহক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও 

অর্শেত্বর-চিকিৎসা। |. উপসব 
জয়'বটা ৮৪৫১) রক্তজক্রিমির কারণ ও উপদ্রব 

মৃত্যুপ্তয় বস এ..৮.1 ৷ আমাশয়্থ ক্রিমির কারণ ও 

মহাজরাক্কুশ হি এ পু 
৷ পক্কাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও ডে লৌহ ** ৪৫২ । হি, 

তি দিন টির . ক্রিমিরোগের চিকিৎস)" বিধি 
এ -।. . উপসর্গ-চিকিৎসা-বিধি 

চিকিৎসা । ৃ ক্রিমিরোগে-ওষধ 
মেহযুদগরবটিকা 2 | যমানীযোগ 
চন্দ্রপ্রতা গুড়িক1 ৮৮8৫৩  বিড্ঙ্গযোগ 

বঙ্গাষ্টক ৪ ৮. | দাঁড়িম কাথ 

মহাবঙ্গেশ্বর রস ঠ ুস্তকাদি কা 

* বৃহৎ সোৌমনাথণ্রস “8৫৪ ; বিডঙ্গাদি চূর্ণ 

অর্শে-_উদরাময়-চিকিৎুস! । ৰ পলাশাদি চূর্ণ 
ভাস্কর লবণ *** 8৫৪ ; পারণীমাি চূর্ণ 

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চর্ণ 8 ূ ক্রিমিমুদগর বস 

পীযুষৰল্লী রূস ০০8৫৫ ূ ক্রিমিকাঁলানল রস 

মহাশঙ বটী ,** এ 1 ক্রিমিরোগারি রস 
| কুটজা্টক ৯৯:57 বিড়ঙ্গলৌহ 

পৃষ্ঠান্ক 
৪৫৫ 
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বিষয় পঠান্ক | বিষয় ৃষঠাঙক 

ক্রিমিতন্র বটিকা ৪৬৭ ক্রিমিরোগে- সর্দি ও কাঁস- 

ক্রিমিধূলিজলগ্নব রস ূ (চিকিৎসা। 

পাঁরিতদ্রীবলেহ বা হবিদ্রাথণ্ড ৮. শৃঙ্্াদি চূর্ণ ৪৭১ 

বৃহৎ হরিপ্রা-খও ৪৬৮ | শ্রেন্সশৈলেন্্র রস 

িইিতিক জিমিরোগেদ্রোগ-চিকিৎসা। 

নি রি বিড়ঙ্গাদি যোগ ৪৭১ 

বি তেল | শ্রহরণ যোগ 
ৃস্ত ব তৈল "| ছাত্র গীন্তক ৪৭২ 

ক্রিমিরৌগে_বমন-চিকিৎস।)। ক্িমিরো কে দির 

ক্রিমিনাশক যৌগ ৪৬৯ | টিকিৎসা। 

্ব্মতস্যণতী ”  জরিকটকান্ নদ রা 

পিপ্লল্যাগ্ত লৌহ * | রন্মীবিলাস 

ক্রিমিরোগেউদরাময়- ] মহালক্ীবিলাস বস এ 

 শ্রেন্সশৈলেন্ত্র রস রর 

78 ( অপামার্গ তৈল ৪৭৩ 

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিক। সানি 

মৃহাগন্ধক ৭ ূ চরিত 

অমৃতার্ণব রস 1 দাহ-চিকিৎসা। 

ক্রি মিরোগে __ণুল-চিকিৎস।
 | মগ্ধপান জনিত দাহের ক্ষণ ৪৭৩ 

বিগ্াধরাত্র | রুক্তজদাহের লক্ষণ 

হরীতকী খণ্ড ৃ পিত্বজনিত দ্াহের লক্ষণ ** 8৭8 

তৃষ্ণ। নিরোধজনিত দাহের লক্ষণ » 

ক্রিমিরোগে_অ্রমান- রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ » 

চিকিগুলা। াতুকয়ঙনিত দাহের লক্ষণ | 

সপ্ন অগ্িমুখ চূর্ণ ৪৭০ | মন্মাভিঘাতজনিত দাহের লক্ষণ » 

অগ্নিতৃণ্তী রস ৪৭১ | দাহরোগের অসাধ্য লক্ষণ ..* 5 
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বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক | বিবয় 
দ্রাহ-চিকিৎসা-বিধি 8৭৪ : যড়ঙ্গপানীয় 

দাহরোগে-_ওষধ | কাশরধ্যাদি পানীয় 

আরণাল লেপ ৪৭৭ | লাজোদক উট 

হীবেরাদি যোগ ” | তৃণপঞ্চমূল পানীয় 

চন্দনাদি কাথ » | বিদ্বাপ্দিপানীয় 

পর্পটাদি কাথ » | বিন্বাদি কাথ 

ব্রিফলাগ্ত কাথ ৪৭৮ | বটশুঙ্গাগ্ভ যোগ 

থঙ্ভবরাস্ত চূর্ণ » | বসাদি চর্ণ 

স্থধাকর রস » | কুমুদেশ্বর বস 

কাণ্রিকতৈল » | তৃষ্ণারোগে-পথ্যবিধি 

কুশাদ্ত তৈল | 

দাহরোগে-পথ্য ৪*৯ বমন-চিকিগুসা | 

ছা | বাতিক বমির লক্ষণ 

ভৃষ্ণা-চিকিৎসা। | পৈত্তিক বমির লক্ষণ 
তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ “০8৭৯ ৰ শ্রৈগ্মিক বমির লক্ষণ 

বাতিক তৃষ্জারু লক্ষণ 

পৈত্তিক তৃষ্ার লক্ষণ *... 

শ্লৈম্মিক তৃষ্ণার লক্ষণ *** 

ৰ 

র 
ৃ 

সান্নিপাতিক বমির লক্ষণ *** 

বমির উপদ্রব 

বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ 

ক্ষতজ তৃষ্ণার লক্ষণ ”» | বমির অপর অপাধ্য লক্ষণ ... 

ক্ষয়জ তৃষণার লক্ষণ » | বমনরোগ-চিকিৎস। বিবি "*, 

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ » | উপদ্রব-চিকিৎপাবিধি **, 
অন্নজ। তৃষ্াবু লক্ষণ % বমনরোগে--ওষধ | 

তৃষ্ণারোগের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ » | চ ন্নাদি যোগ 

তৃষ্গারোগের চিকিৎসা-বিধি  » ৃ বিভুাদি যোগ 

তৃষ্তারোগে__উষধ।. | মুস্তাদি যোগ 
ড্রাঙ্ষাদি কবায় ৪৮৩ সৌবর্চলাদ্য যোগ ৬ 
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বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক | বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 

চি ৯৪... অরুটি-চিকিৎসা। 
পর্পটক কা ঠা 
গুড়,চ্যাদি কাখ র বাতিক অরুচির লক্ষণ ৪১৮ 

গুড়,চী ক্বাথ | পৈভিক অরুচির লক্ষণ... ৮ 

ক্ষৌন্বাবলেহ ৪৯৫ । শ্রেদ্িক অরুচির লক্ষণ ১,১৮৮ 5 

পথ্যাদি অবলেহ **৮:5. সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ" » 

এলাদি চর্ণ এ , আগন্তক অরুচির লক্ষণ ৪৯৯ 

বসষোগ ... এ. অরুঠিরোগের অন্প্রকার লক্ষণ » 

বধধ্বজ রস ৪৯৬ অরুচিরোগের চিকিৎসাবিধি ৮ 

পিপ্লল্যাগ্ত লৌহ 2 
ক অরুচিরোগে__ওষধ। 

বমনে-_কাস-চিকিৎসা। 
চন্দ্রামৃত রস ৪৯৬ কুষ্ঠাগ্ যোগ ৫০২ 
কাসাস্তক রূস রর রর আমলাছ্য যোগ ও রর 

তালীশাস্ চর্ণ ...... ০. মুস্তকাদি যোগ 5. 

বমনে- শ্বাসকাস-চিকিৎস]|। 7 ২7 
বাজিকাদি যোগ 2 ০ 

কণ্টকার্ষ্যাগ্ভবলেহ ৪৯৬ দাডিমাদর্ণ রি 

শ্বাসচিস্তাযণি (বতাগুরে)- (৪৯৭ এরানিবিত 2 

মহাশ্বাসারি লৌহ ইত না 0 

বমনে-_হিকা-চিকিৎসা।  সুুলোচনান্র মারার 

পিপ্নল্যাগ্ত লৌহ ৪১৭ ; আর্ক মাতুলুঙ্গাবলেহ ৫০৪ 

শুঠীক্ষীর »»* ১: যমানী যাঁড়ব ১৯১৯ 

বমনরোগে-পধ্যাপধা ... ৮ । অরুচিরোগে-পথ্য নর 

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র সম্পূর্ণ । 





আযুর্ধেদ-শিক্ষা 

ভিতীন্ন এ ॥ 

কাম-চিকিৎসা 
বাতিক কামের লক্ষণ | দয়, ললাটের একদেশ, মস্তক, উদর 

এবং পার্খদ্বয়ে বেধনা, মুখ সর্বাদ| শুষ্ক, বল, স্বর এবং ওজোধাতুর ক্ষীণতা, 
সবাঁদা কাসের বেগ, স্বরতর্গ ও শুষ্ক কাস অর্থাৎ তরল শ্লেত্সাবিহীন থুথু নির্গ- 
মন; এই সমস্ত বাতিক কাসের লক্ষণ । 

পৈভ্িক কাসের লক্ষণ । বক্ষ-স্থলে দাহ, জর ও মুখের শু্বতা 
এবং মুখের ভিক্তান্বাদ। পিপাসা, পীতবর্ণ বমন, কাসের কটু আস্বাদ এবং 
শরীরের পীতবর্ণত। ও দাহ ; এই সমস্ত পৈত্িক কাসের লক্ষণ। 

শ্ৈগ্বিক কাসের লক্ষণ । মুখের লিপ্ততা, শরীরের অবসন্নতা, 
শিরোবেদনা, শরীরে কফেন আধিক্য, অরুচি, শরীরে তারবোধ, ক এবং 
কাসে পুনঃপুনঃ গাঢ শ্রেম্মনিঃসরণ। এই সমস্ত শ্লেম্িক কাসের লক্ষণ। 

ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ | বিবিধ কারণে বঙ্গঃস্থল (ফুসুফুস ) ক্ষত 

হইলে বায়ু উহাকে আশ্রয় করত এই কাস উৎপাদন করে। এই কাসে 
প্রথমতঃ শুষ্ক (তরল শ্রেম্াবিহীন) থুথু নির্গত হয়; অনস্তরু রক্ত মিশ্রিত 

কাপ নির্গত, কঠদেশ শুলবিদ্ধবৎ প্রবল বেদনাধুক্ত; বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা 

ও শুলদ্বার। বিদ্ধবৎ জ্ঞান, পার্খাদি স্থানম্পর্শে অত্ন্ত কষ্ট, এসকল স্থান তাপ- 

যুক্ত বোধ ও গণস্থলে বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগী জবর, শ্বাস, তষ্চা ও 

স্বরতঙ্গরোগে আক্রান্ত হয় ও কপোতের ন্যায় অব্যক্ত .শব্দ উচ্চারণ করে, 

এই সমস্ত ক্ষতজ কাসের লক্ষণ। 

 ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ। ক্ষয়কাসে রোগীর শরীরে শল বিদ্ধবৎ 



২১৪ আযুর্য্বেদ-শিক্ষ। | 

বেদন1) জর, ছ্বাহ। মোহ ও বলক্ষয় জন্মে এবং ধাতুক্ষয় প্রবুক্ত রোগী দুর্বল 

হয় ও তাহার মাংস ক্ষয় হইতে থাকে এধং কাসের সহিত পৃ সংযুক্ত বক্ত 
নির্গত হয়, এই সমস্ত ক্ষয়জ কাপের লক্ষণ । 

কাদের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। 
ক্ষীণব্যক্তিদিগের ক্ষয় কাস দেহনাশক, কিন্তু বলবান্ ব্যক্তির ক্ষয়কাস 

কদ্দাচিৎ প্রতিকারসাধ্য, বলবান্ ব্যক্তির ক্ষতজকাসও সাধা। ক্ষয়ঙ্গ ও 

ক্ষতজ কাস অল্পদিনের হইলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক; উপযুক্ত ওঁধধ ও 

উপযুক্ত পরিচারক প্রযুক্ত হইলে প্রশমিত হইতে পারে । 

বৃদ্ধ ব্যক্তির সকল প্রকার কাসই যাপ্য, ইহাকে জরাকাস কহে। 
অপরাপর বাতাদ্ি দোষজনিত ত্রিবিধ কান সাধ্য। 

কান চিকিংসা-বিধি | 

কাদরোগে প্রাথ ও উদান বায়ুর ক্রিয়ার বিশৃঙ্ঘদত। লক্ষিত হয়। 

জদস্থিত প্রাণ নামক বায়ু বিবিধ কারণে বিপথগামী হইলে কণঠদেশন্তিত 

উদ্ান বায়ুর অনুগত হইয়া ক্দেশ হইতে ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্তার় শব 
উৎপাদন করে, ইহাকেই চগ্গিত ভাষায় কাস কহে। ধৃপান, ধুলা, 

ব্যায়াম ও অতিদ্রত আহার ইতার্ি কারণে প্রাণবাম্কু আহত হয়। 

শ্বাসগ্রহণকালে দেহমধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণবাঘ়ু কহে 

এবং প্রশ্বাসকালে শরীর হইতে উর্ধগামী হইয়! যে বামু নির্গত হয়, 

তাহাকে উদানবাঘু কহে। শ্বাসপ্রশ্বীঘধমনীতে শ্রেম্মা সর্বদা অবস্থিত 

থাকায় শ্বাসপপ্রশ্বাসক্রিয়। সমাধ!। হয়। বিবিধ কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার 

ব্যাঘাত জন্মিঙ্নে এবং শ্বাসবাহনী ধমনীস্থিত শ্রেম্ব। শুষ্ক হইলে শুষ্ককাস 
নির্গত হয় অর্থাৎ কাসের সহিত তরল শ্রেম্ব। নির্গত হয় ন।, শ্বাসপথে 

তরল শ্লেয়া সঞ্চিত খাকিলে কাদে অধিক পরিমাণে তরল শ্রেশ্বা নির্গত 

হয়। পৈত্তিক কাসে পিতরসমিশ্রিত শ্লেয়! শ্বাসবাহিনী ধমনীদ্বারা নির্গত 

হয়, এইজন্য মুখের তিক্ততা 'অনুমিত হয়। উতকট শারীরিক পরিশ্রম 
অথব। অশ্বারোহুণার্দি বশতঃ হৃদয় আহত হইলে, আত্যন্তরিক উষ্ণতা বশতঃ 
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এবং বায়ুর রুক্ষতা হেতু এ শ্রেম্া শুষ্ক হয় ক্ুতরাং এই অবস্থায় কাসের 
সহিত তরল গ্রেক্স! নির্ঁত হয় না; প্রথমে কাস নির্গত হয়। অনন্তর শ্বাসবহা 

ধমনীদ্বার ফুস্ফুস্স্থিত রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে । 
শুক্রাদিধাতুর ক্ষয়বশতঃ অগ্নি হীনবল হইলে বার, পিত্ত ও শ্রেম্মা 

কুপিত হয়, স্থতরাং ক্ষরী ব্যক্তির দৈহিক বিধানান্ুসারে সঞ্চিত রক্ত অথবা 

পৃয মিশ্রিত শ্লেম। শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয় । 
ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাদের সহিত পৃ'্যসংযুক্ত যে সমস্ত কফ নির্গত 

হয়, তাহ! দেখিতে শ্বেতাভ, হরিদ্রাত বা পীতাত লক্ষিত হয়। প্র সকল 

পুযসংযুক্ত কাস জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ শ্নেম্মা 
জলের উপর তাসযান থাকে । ফুস্ফুসের ক্ষোটক, প্রীহা বা যরুতের স্ফোটক 

অথব! অন্যান্য যন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ এ সমস্ত পৃষমিশ্রিত শ্লেম্সার ন্যুনাধিক্যতা 
ৃষ্ট হয়। 

সাধারণতঃ বাতিক কাঁপে ব৷ প্রৈদ্মিক কাসে ষে সমস্ত ওষধ প্রয়োগ করা 

বায়, ক্ষতজ এবং ক্ষয়ঙ্জ কাপে উহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ওষধ প্রয়োগ করা 

আবশ্টক, যেহেতু ক্ষয়ঙজকাদ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে যন্দ্াকাসে 
পরিণত হয়, তখন এ কাস, রোগীর মারাত্মক হয়। সমস্ত কাসই দীর্ঘকাল 

পরে চিকিৎসার অভাবে কষ্টকর হইয়া! থাকে । সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক 

ও প্রৈম্িক কাস উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বার! অল্প দ্রিনে প্রশমিত হইতে পারে। 

বাতিক কাসে রোগী প্রবলবেগে পুনঃ পুনঃ কামিতে থাকে, নিরন্তর কাপের 

বেগ বশতঃ রোগীর অত্যন্ত কষ্ট এবং স্বরভঙ্গ, পার্খ ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে 

বেদনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রেদ্িক কাসে রোগীর মুখ হইতে শ্র্রেম্সা যথারীতি 

কাসের বেগকালে নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের আ্ঞাস্বাদ তিক্ত 

হয় এবং যে সমস্ত শ্লেশ্স! নির্গত হয়, তাহা ঈষৎ কটু বোধহয়। এই সমস্ত 

বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বার! রোগীর কাস পরীক্ষা! কর! যায়। জ্বর, ষকৎ ও শোথ 

প্রভৃতি রোগে কাস প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়ঃ এ সমস্ত রোগে বাতাদ্র প্রকোপ 
অনুসারে কাসে বাতাদি দোষের আধিক্য অনেক স্থানে লক্ষিত হয়, আবার 

অনেক স্থলে বাতিক বা পৈত্তিকরোগেও কৌন কারণে শৈতাক্রিয়া বশতঃ 

তরল বা! ঘন শ্লেত্বা নির্গত হইতে দেখা! যায়, সুতরাং মূলরোগের সঙ্গে তজ্জনিত 
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কাসে বাতাদির আধিক্য সকল স্থানে একরূপ থাকে না, সেই জন্যই কাসে 

দোষ বিশেষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ১ নচেৎ চিকিৎসায় ফললাত অসম্ভব । 

জ্বর, প্রীহা, যর্কৎ এবং অন্যান রোগের সঙ্গেও কাস বিদ্যমান থাকে'কখনও 

কখনও এ সমস্ত রোগ ত্রাস পাইলেও কাসের প্রবলবেগ বিদ্তষান থাকে, 

কখনও বা! এ সমস্ত মূলরোগ ও কাস উভয়ই সমান তাবে লক্ষিত হয়। থে 

সমস্ত রোগের সঙ্গে কাস প্রকাশ পার, তাহাদের চিকিৎসাকালে কাসের 

সাধারণ ওধধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য; কিন্তু কাস প্রবল হইলে, মুখ্যরোগের 
শ্ায় তাহার চিকিৎসা করিবে । 

ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কঠিন, সুতরাং উহাদের চিকিৎসাকীলে চিকিৎ- 

সকের বিশেধ সাবধান হওয়] কর্তব্য | ক্ষতজকাসে রোগীর কখনও ভারবহন 

ব। পথপর্যযটন করা কর্তব্য নহে এবং ক্ষরকাসাক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীসহবাস, 

অহিতকর দ্রব্য ও বিরেচক ওষধসেবন পরিত্যাগ সর্ব্থ| কর্তব্য, যেহেতু 

সময়ান্তরে ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, একারণ এঁ ছুই 

প্রকার কাসের চিকিৎসাঁকালে রোগীর জবর, শ্বাস ও পার্থশল প্রভৃতি 

উপপ্রব সমূহে উপর দৃষ্টিপ্রদান করা একাস্ত কর্তব্য। অনেক স্থানে অন্ান্য 

রোগ হইতে ক্ষয়কাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন মুখ্যরোগের চিকিৎসার 

উপর লক্ষ্য রাঁখিয়! কাসের চিকিৎসা করা কর্তৃব্য। 

কাসরোগ অন্যান্য রোগের উপদ্রব রূপে এবং বিবিধ কারণে স্বং উৎপন্ন 

হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদান করে) সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করা নিতান্তই 

মু়ভার কায । কাস স্বয়ং উৎপন্ন হইলে ব| অগ্ঠান্য রোগের সঙ্গে বিগ্বমান 

থাকিলে, কাসের অবস্থান্থসারে নিম্নলিখিত বধ প্রয়েগ কর। কর্তব্য । 

শ্লৈগ্মিক কাসে অর্থাৎ কাসের বেগকালে গাঢ় শ্রেম্সা নির্গত হহলে 

এবং তৎসঙ্গে অন্ঠান্ উপসর্গ থাকিলে প্রথমতঃ কাঁসাস্তকরস বা কাসকুঠার 

এবং অবস্থাতেদে শৃঙ্গারাত্র বা অন্যান্ত ওবধ প্রয়োগ করিবে । অনন্তর শ্লেম্মা 

ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে এবং কাসের বেগ ও তৎসঙ্গে যাবতীয় 

উপসর্গ প্রশমিত হইলে, যথারীতি উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। 

শ্লৈচ্মিক কাসে রোগীকে শীতল পানীয় ও গ্নেম্বর্ধক দ্রব্য কখনও প্রদান 

কর! কর্তব্য নহে। 
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বাতিককাঁস অনেক সময় অতি প্রবল হয়, উহাতে আদ শ্লেম্বা নির্গত 

হয় না, রোগী পুনঃপুনঃ কাসের বেগ বশতঃ বক্ষঃস্থল ও পার্শ বেদনায় পীড়িত 

হয় এবং অবস্থাবিশেষে শ্বাসের প্রকোপ দুষ্ট হয়। এই কাস অন্য রোগের সঙ্গে 
বা! স্বয়ং প্রকাশ পাইলে, চন্দ্রামৃতরস, অমৃতার্ণবরস, পঞ্চামৃতরস বা পুরন্দরবটা 
এবং অবস্থাবিশেষে রোগ কঠিন ও শ্বাস প্রবল হইলে তরুণানন্দবুস, নিত্যো- 

দয়রন বা অন্তান্য বিবিধ বটিকা, চর্ণ অথব! অবলেহ প্রয়োগ করিবে । 

পৈত্তিক কাসে প্রায়শঃ জরাদির ত্রাপরদ্ধি দ্ৃষ্ট হয়; এঁ কাস অন্য রোগের 
সঙ্গে বা স্বয়ং উৎপন্ন হইলে, বিবেচনার সহিত উহার চিকিৎসা! কর! কর্তব্য ; 

যেহেতু উহাভে জ্বরাদি উপসর্গ সময়ে প্রবল হইতে পারে। এই অবস্থায় 
রোগীকে পিত্তকা সান্তকরস ও তা'লীশাগ্র্ণ বা সমশর্করচূর্ণ প্রতৃতি ওষধ এবং 

অবস্থাবিশেষে চন্দ্রামুতলৌহ ও বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িক] প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে 
ক্ষত ও ক্ষয়কাস চিকিৎসাকালে এ সকল রোগে জরাদি উপদ্রব 

সমুহের উপর দৃষ্টি প্রদান করা নিতান্তি কর্তব্যয। ক্ষতজকাসে চন্দ্রামৃতলৌহ, 
শর্করাগ্ভলৌহ ও বাসাঁবলেহ প্রভৃতি ওষধ এবং ক্ষয়জকাসে, কাসলক্ষমীবিলাস, 
নিত্যোদয়রস, বসন্তৃতিলক, সার্ধভৌমরস বা কাঞ্চনাত্র গ্রভৃতি ওষধ প্রদান 

করিবে এবং জ্বর প্রবল থাকিলে তজ্জন্ত মহারাজবটী, বৃহৎ চুড়ামণি বা 

জ্বরমাতঙ্গকেশরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । ক্ষয়কাঁসরোগে রোগীর শরীরের 

সুষ্টিবিধানার্থ মকরধবজবটী এবং জ্বর নিবৃত্ত হইলে, চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থা! করিবে। 
কাঁসরোগে প্লীহা বা ঘরুৎড বৃদ্ধি হইলে, তজ্জন্য প্লীহ। ও যরুৎ নিবারক উঁষধ- 

সকল প্রদান করিবে, কিন্তু এসকল ওষধ তীব্রবিরেচক ন! হয়, তদ্দিষয়ে 

বিশেষ সাবধান হওয়। কর্তব্য। কাসরোগে শোথখ ও উদরাময় প্রভৃতি 
উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এ রোগ প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়, তখন সাধারণ" চিকিতৎসা- 

দ্বার! উপকার লাঁত অতীব কঠিন হইয়া থাকে । এ অবস্থার শোথ চিকিৎসার 

নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ লবণ ও জল বন্ধ করিয়! স্বর্ণপর্পটী 

বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইবে। 
কাসরোগে সাধারণতঃ উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে এবং রোগীর অগ্নিবল 

প্রবল থাকিলে, শারীরিক বলরক্ষার্থ কুশব্যক্তিকে দশলমূলঘ্বত বা দশমূল- 
ষটপলকণ্বত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, এই সকল দ্বৃত ক্ষয়জগ্ঠ কাসেই 
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সমধিক উপকারী । রোগীর গাত্রে বাসাচন্দনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল 
মর্দন করিতে দিবে । বাসাচন্দনাদিতৈল ছুগ্ধের সহিত অবস্থান্ুসারে পান 

করাইলেও উপকার হয়। এই তৈল কোষ্ঠবদ্ধতা ও শ্বাসের ঈষৎ প্রকোপ 

থাকিলে অথবা শরীর অত্যন্ত কশ হইলে পান করিতে দিবে। 
কাসরোগ পুরাতন হইলে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও 

শ্লৈম্মিক কাস এবং ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগ পুরাতন হইলে, রোগীর শরীর 

ক্রমশঃ শীর্ণ হয় ; পরন্ত এ অবস্থায় কাসের সহিত জ্বরভাব ও প্রেব্মনিঃসরণ, 

কাহারওব৷ কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয় এবং ক্ষয়কাসাদিরোগে 

 কাহারওবা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়; অতএব এই অবস্থায় যাহাতে 
শরীরের ধাতুপুষ্টি ও দোষের শমত। হয়, এমত ধাতুপোষক ও দোধপ্রশমক 

ওষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । 

পুরাতন কাসে শ্লেম্সার অত্যধিক নিঃসরণ ও তৎসঙ্গে দোষতেদে জ্বরভাব 

লক্ষিত হয় ও রাত্রিতে গাঢ় প্লেম্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে দেখা যায়, 

এমত অবস্থায় পুর্পাযুধরস, সাব্বতৌমরস, বৃহৎ শৃঙ্গারান্র বা বসন্ততিলক 
প্রভৃতি উধধ বিবেচনাপূর্বক রোগীর বয়ঃক্রমান্ুপারে সেবন করিতে দিবে 

এবং জরে সময় সময় সর্দি মাথাতার প্রভৃতি লক্ষণসকল বিচ্যমান থাকিলে 

তন্নিবারণার্থ বিবিধ গুঁধধ অর্থাৎ জরাধিকারোক্ত বৃহৎ চুড়ামণি, সার্বতৌম- 

রস, শ্লেশ্মশৈলেন্ত্ররস, সর্বতোতদ্ররস বা মহালক্মীবিলাস প্রভৃতি অনুপান- 

ভেদে ব্যবস্থ|! করিবে, ইহাতে জ্বর এবং শ্রেম্সা উভয়ই বিনষ্ট হয়। যরুতের 

বৃদ্ধিবশতঃ কাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে যকৎ নিবারক গুঁবধ দোধভেদে 

প্রদান করিবে । এ অবস্থায় কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে এবং কাসের শুক্কত। বা শ্বাসের 

প্রবলত। প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মৃদ্ধবিরেচক ও যব্বৎ 

নাশক, মাণকাদি গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ওবধ 

সেবন করিতে দ্িবে। রোগী হুর্ধল হইলে যকতৎনিবারক তীক্ষুবিরেচক 

গঁধধসকল কখনও প্রদান করিবে ন!। 

_ বাতিক কাসের পুরাতন অবস্থায় নিরন্তর কামের বেগবশতঃ পুনঃপুনঃ 

্লম্াবিহীন ধুণুমাত্র নির্গত হইলে, রোগীকে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়ব্ুস, 
কাসলক্ীবিলাসরস ব। কণ্টকার্য্যবলেহ প্রভৃতি বধ অবস্থাতেদে প্রদান 
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করিবে, এ সমস্ত ওঁধধে, জরেরবেগও নিবৃত্ত হয়। জরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে 

অরাধিকারোক্ত অরাশনিলৌহ, জরারিঅ্র বা বৃহৎ চুড়ামণি প্রভৃতি উষধ 
রোগীকে প্রদান করিবে । রোগের পুরাতন অবস্থায় বাসাচন্দনাদিতৈল বা 

চন্দনাদিতৈল প্রয়োগে প্রায়শঃ উপকার পাওয়] যায়। 

পৈত্তিক কাস পুরাতন হইলে কাসলম্মীবিলাস, দশমূলষটপলক ঘ্বত ও 

চন্দ্রামুত লৌহ প্রভৃতি উষধ প্রদান করিবে। এ সকল ব্যক্তির প্রায়শঃ অর 
হইলে, তন্ভার। শরীর ক্রমশঃ রশ হইতে থাকে; অতএব যাহাতে জর নিবৃত্ত হয় 

অথচ কূশত1 উপাস্থিত হইতে না পারে, তাদৃশ ওধধ বাবস্থা করা আবশ্তক। 
আমুব্বেদীয় একই ওষধ তিন্ন তিন্ন অবস্থায় অন্ুপান বিশেষে প্রয়োগ করিলে 
তন্বারা নান! উপসর্গের প্রতীকার হর, স্থতরাং এ অবস্থায় জরাধিকারোজ 

জ্বরাশনিলৌহ, মহারাজ বটী, বৃহত্বিষমজ্বরারিরস ব1 পুটপরক বিষমঙ্ব্রান্তক- 

লৌহ প্রভৃতি উধধ অবস্থাতেদে ব্যবস্থা করিলেই উদ্দেগ্তসিদ্ধ হইতে পারে। 

ক্তজ ও ক্ষয়কাপ দীর্ঘকালঞ্জাত হইগে জরার্দি উপদ্রব সহকারে অত্যন্ত 

কষ্টকর হয়, পরন্ত উহার যশ্পাকাপে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষয়কাস 

ও ক্ষতজকাস দীর্ঘকালজাত এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ হুইলেকাস 
নিবারুক অথচ পুষ্টিজনক তিন্ন তিন্ন ওষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে 

ছাগমাংসমূষ ব৷ কুক্ুুটযৃষ পথা প্রদান করিবে । এ অবস্থায় গ্রেম্া ও তৎসঙ্গে 
রক্তাদি অধিক নির্গত হইলে, কাঞ্চনান্র, সার্ঘতৌমরস, নিত্যোদয়রস, 
বদস্ততিলক ব৷ বৃহৎ বাপাবলেহ প্রভৃতি ওঁধধ বিবেচনাপূর্বক অবস্থাভেদে 
প্রয়োগ করিবে, কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে, বাপাকুম্নাগুখণ্ড, বৃহৎ 

ৰাসাবলেহ ব! শর্করাগ্থলৌহ প্রভৃতি যক্মারোগে বক্ষ্যযান উধধ সেবন করাইবে। 
রোগীর জর বি্ধমান থাকিলে তাহার প্রতীকার কর! বিশেষ *আবশ্তক। 

জরাধিকারোক্ত মহারাজবটী, জরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণিরপ প্রতৃতি 
ওঁষধ কাসেব্ু পুরাতন অবস্থায় জরবিনাশার্থ প্রদান কর৷ যায়। 

জরাকাদ অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত কাস অতি কষ্টকর, ইহা একেবারে 
নিবৃত্ত হয় নাঃ বিবিধ ওবধ প্রয়োগে যাপ্য থাকে, কিন্তু সামান্ত অহিতাচরণ 
বশতঃ পুনরায় উৎপন্ন হইয়। থাকে । অনেকের এ কাসের সহিত জর বিগ্ভমান 
থাকে, এমত অবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা! করিয়া রোগীকে ওগুধধ এবং 
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পুষ্টিকর থাগ্ত প্রদান বিশেষ আবশ্বীক। জ্বরের হ্রাসব্দ্ধি এবং বাতাদিদোঁ 

বিশেষের প্রবলতা৷ বিবেচন। করিয়! জ্বপ্র গুধধ এবং পুরাতনকাস ও ক্ষয়কাস- 

রোগে নির্দিষ্ট উষধসমুহ যথা-__সার্বভৌমরস, শরঙ্গারাত্র, বসন্ততিলক, পুষ্পানুধ- 

রস, নিত্যোদয়বস, কণ্টকার্ধ্যাদি অবলেহ, দশমূলষটপলকথ্বৃত। ছাগলাগ্যঘ্বত 

বা চাবনপ্রাশ প্রভৃতি অবস্থান্ুসারে মেবন করিতে 'দবে। বার্ধকাজনিত 

কাসরোগে বল ও পুষ্টিকর ওষধসমহ ও পথাপ্রয়োগ বিশেষ আবগ্তক, কিন্তু 

জববসন্বে কোনপ্রকার ঘ্ৃত বা চ্যবনপ্রাশ বাবস্তেয় নহে। 

সমস্ত কাসরোগে ধূমপান, শারীরিক কঠোর পরিশম ও রক্ষান্ন সেবন 

প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্রধ| কর্তবা | 

কাসরোগে-ওষধ। 

পঞ্চমূল্যাদিকাথথ | বাঁতজ কাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর 

পার্খ্ধরে ও মন্তকে বেদন। এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই কা প্রাতে সিদ্ধ 

করিয়া উহাতে পিপুলচর্ণ %* আন! প্রক্ষেপ দিযা রোগীকে সেবন কবিতে 

দিবে। এই ক্াথ বাতজকাঁসে অত্যন্ত উপকারী ; জব বিগ্মানেও প্রয়োগ 

করা যায় এবং উপকার হয়। 
পঞ্চমূল্যাদিরাথ। প্রস্রতবিধি ৭০ পুায় ডরষ্টব্য। 

মহোৌধষধাদিলেহ । বাতজ্কাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং বোগীর 

পারে, মন্তকে ও বক্ষঃস্থলে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 

তিলতৈলের সহিত চাঁটিযা সেবন কবিতে দিবে। 
মহৌষধাদিলেহ | "১, ুরালভা, কীকাডাশঙ্গী, ড্রাক্ষা, শঠীবপালো ও ইক্ষুচিনি; এই 

সকল দ্রবোর ভুর্ণ সমডাগে লইয। মিশ্রিত কবিবে | মাত্রা 1 আন] বা।* আনা। 

রহত্যাদিকাথ | পৈত্বিককাসে মাখব তিক্তান্সাদ্, জর ও দাহ প্রভৃতি 

লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই কাথ সিদ্ধ করত উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

. বুস্কতাদি ককাথ। বুহ্তী, কণ্টকারী, কিসমিস, বাঁসক, শঠী, বালা, শুঠও পিপুল 

এই সকল ড্রব্য সবভাগে মিলিত ২ ভোলা, জল ৩২ তোল।, শেষ ৮ তোলা । 

বলাছফাথ ৷ পৈত্বিককাসে রোগীর অর, মুখের তিক্ততা, কাসের 



কাস-চিকিৎসা। ২২১ 

বেগবশতঃ বযন ও দাহ প্রতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই কাঁথ সিন্ধকরত উহাতে 

ইচ্ুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া] রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

বলাগ্ক্কাথ। বেড়েলা। বৃহী, কণ্টকারী, বাপকছাল ও কিসমিদ; এই নকল দ্রব্য 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেন ৮ তোলা । 

দ্রোক্ষাগ্ভবলেহ | পৈত্তিককাসৈ কফের অনুবন্ধ দুষ্ট হইলে অর্থাৎ 

কাগে গাঢ় শ্রেম্স। নির্গত এবং দেহের গুরুতাবোধ হইলে, বিশেষতঃ রোগীর 

মুখ তিক্ত ও পুনঃপুনঃ কাসেন বেগবশতঃ বমন হইলে, এই ওষধ ঘ্বত ও মধুর 

মহিত সেবন করিতে দিবে। 

্াঙ্ষাগ্ভবলেহ। কিসমিস, আমল, পিপ্তীধঙ্জ্র, পিপুল ও মরিচচুর্ণ সমভাগে লইয়া 

মিশ্রিত করিবে; যাত্রা 4* আন] হইতে 1 আন|| 

শট্যাদিযোগ | পৈতিককাসে মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ 

বমন এবং দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গধধ রোগীকে দঘ্বৃতের 
সহিভ সেবন করিতে দিবে। 

শট্যাদিযোগ [ শটী, বালা। কন্টকারী, ইচ্ফুতিনি ও শহ মমভাগে লইয়া জলে গেষণ 
করতঃ উহাতে জলমিশ্রিত করিয়! বন্গুখ্ডে ছাকিগ্তা লইবে। 

দশমূলকাথ | কফক্রকাসে রোগীর মাথায় বেদনা, দেহে তারবোধ, 

আহারে অরুচি ও মুখ হইতে ঘনপেন্স। নির্গত প্রতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
এবং তত্মঞ্গে জর ও পার্থ বেদন! অগ্ুতৃত হইলে, এই কাথে পিপুলচুর্ণ % 
আন| বা।, আন! মিশ্রিত করিয়। রোগীকে দেবন করিতে দিবে। 

দশমূলকাথ | প্রস্ততবিধি 1৫ পৃষ্ঠায় দর্টুবয। 

ুক্রাদিকাথ । কফজ কাসরোগে রোগীর মাথার ভার, আহারে 
অরুচি ও শরীর ভারবোধ এবং তৎ্সক্গে জর ও শ্বাসের প্রবলত। দৃষ্ট হইলে, 
এই ক্কাথ তাহাকে প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে । জরে কাসের 

সঙ্গে শ্বাসের প্রবণত! দুষ্ট হইলেও এই কাথ মেবন করান ঘায়। 

গ্ধরাদি কাথ। কুড়, কট ফল, বামনহাটী, শ্বঠ ও'পিপুল; এই দল দ্রব্য সমভাগে 
মিলিত ২ তোল্লা, জল ৩২ তোলা। শেষ ৮ তোলা। 



২২২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 

ককুভাদ্যযোগ ॥ ক্ষতজকাস বা ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাসের 

সহিত পৃঘ সংযুক্ত এক্ত অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে, এই ওষধ দ্বৃতঃ মধু 

ও চিনির সহ্তি মিশ্রিত করিয়! তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

ককুভাগ্য ঘোগ। অর্জুনছাল চূর্ণ করিয়া! তাহাকে বাদকরসন্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। 

মাত্র! /* আনা! না 4* আনা। 

পিপ্লল্যাদ্য চূর্ণ | কাদে কেবল শ্লেপ্। নির্গত হইলে অথবা রোগীর 

শ্বাসবেগ দুষ্ট হইলে, এই ওষধ দ্বৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়। 
সেবন করিতে দিবে। 

পিগ্লল।গ্ঠ চুর্ণ। পিপুল, পদ্মকার্ঠ, কিসমিস ও বৃহতীফল; এই সকল দ্রব্যের চুণ সম” 

ভাগে লইঘ। মিশ্রিত করিবে। মাত্র! %* আনা | 

মরিচাদ্য চুর্ণ। বাতিক, পৈত্িক ব। ্ৈ্মিক কাসের লক্ষণ বিদ্যমান 

থাকিলে অথবা ক্ষতন ও ক্ষয়কাপে রোগীর মুখ হইতে রক্ত বাপুয মিশ্রিত 
শ্লম্মা নিশত হইলে, এই চর্ম কোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাসের 

সহিত জরাদি অনু 'ত হলেও সেবন করান যায । 

মরিচান্ঠ চর্ণ। মবিচ চূর্ণ ২ ভোলা, পিখুল ঢু ১ তোলা, অন্লদাডিমবীজ চুর্ণ ৮ তোলা, 

পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষাঁর ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়। মর্দন কবিবে। 

মাত্র! /* আনা। 

এলাদিছুর্ণ | পৈশ্তিক কাসে ঝবোগীর মুখের তিক্ততা, কাসের বেগ- 

বশতঃ বমন ও জবর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে অথব! ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে 
রোগীর মুখ হইতে কেবল রক্ত বা পৃঁযমিশ্রিত রক্ত নির্গত হইলে, এই চূর্ণ 
উষ্ণ জনপহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রুক্তপিত্তরোগে এবং যন্ারোগেও 

ব্যবস্থা কবা যাইতে পারে। 

এলাদি চূর্ণ। এলাই5 ১ ভোলা, দারুচিনি ২ তোলা, নাগেশ্বর ও তোলা, মরিচ ৪ তোলা, 

সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচুর্ণ ৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ২১ তোলা $ সম্দয় চূর্ণ একত্র 

মিশ্রিত করিবে | মা্1/, আনা বা ৭* আনা । 

সমশর্ক চূর্ণ | কাসরোগীর গাত্রবেদনা, পার্ববেদনা, জর, মুখের 

তিক্ততা, দাহ এবং ঘনশ্রেম্বা উগীবণ অথবা কাসের বেগবশতঃ বমন 
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প্রভৃতি পৈত্তিক এবং গ্সৈদ্মিক কাসের লক্ষণসকল দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধ জল- 
সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্রিবদ্ধক ; কাসরোগে অগ্রিমান্দ্য এবং 

উদরাময় বিচ্যমান থাকিলে ব্যবহৃত হয়। অন্ু1ন-_-উষ্ণ জল। 

সমশর্কর চুর্ণ। লবঙ্গ ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, পিপুল ২ ভোলা, মরিচ ৪ তোলা 

এবং শু ঠ ৩২ তোল! এই সমুদয় চূর্ণের সমান ইুক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্র/_ 

৪* আনা। 

তালীশাদ্য রণ | পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জর, হৃদয়ে 

দ্বাহব। কাসের নিরন্তর বেগ বশতঃ বমন এবং শরীর তাঁরবোধ প্রভৃতি 

লক্ষণ বিদ্ধমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে কাসের বেগকালে জলসহ 
সেবন করিতে দিবে । কাপের প্রবলতাবশতঃ শ্বাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্য- 

মান থাকিলে এবং উদয়াময়, হৃপ্রোগ ও যক্ষা প্রভৃতি রোগেও ইহ] সেবন 
করান যায়। 

তালীশাদ্ঘ চূর্ণ। তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শু ঠ ৩ তোলা,পিপুল ৪ তোলা, 
বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ॥* তোলা, ছোট এলাইচ ॥*তোলা ও ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা? 

এই সমুদয় চর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে | মাত্রা /* আনা বাণ* আনা। ইহ] বালক এবং 
বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অর্দমাত্রায় সেবন করিতে দিবে | 

মনঃশিল দ্য ধুম । রোগীর নিরস্তর কাস উপস্থিত হইলে এবং 

কাদের বেগ বশতঃ শ্বাস, বমন ও জর প্রভৃতি লক্ষণ দুষ্ট হইলে, রোগীকে এই 

ধুম পান করিতে দ্রিবে এবং ধুম পানান্তে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত ছুগ্ধ পবন করিতে 
দিবে। এই ওষধ অল্প বয়স্ক বাবকদিগকে দেবন করাইবে ন|। 

যনঃপিলাদ্য ধুম। নন:শিলা, হরিতাল, বষ্টিমধু, জটামীংসী; মুখা ও ঈগুদী বৃক্ষের ছাল; 
এই সকল ভরব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমৃত্রে নর্দনকরতঃ উহ্! দ্।রা একখানা বস্ত্র রঞ্রিত করিবে, 

অনন্তর এ বন্ধ দ্বারা বর্তি প্রস্তত করিয়া একটী শরায় স্থাপিত কুলনকাষ্চেতর দীপ্ত অগ্নির উপর 

রাঁধিবে এবং ছিন্ত্র বিশিষ্ট অপর শরাদ্বারা উহা আবৃত করিবে; এইরপ ক্রিয়াার। এ শর।র 

ছিদ্র হইতে বে ধূম বাহির হইবে, তাহা! একটা নল দারা টানিতে দিবে। 

মনঃশিল। ধূম রোগীর কাসের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং 

কাসের বেগ বশতঃ বমন ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ধুম 

পান করাইরা৷ গোদুপ্ধ পান করিতে দিবে। 



২২৪ আযুর্েদ-শিক্ষা। 

মনঃশিল| ধুষ। মণ্শিল! জলে ঘর্ষণ করিয়া উহ। কুলের পাত।য় মাখিবে, এরং রৌক্রে 
শক করিয়া কুটিয়া উহার ধূঘ পাঁন করাইবে। 

অগন্ত্যহরীতকী | বাতিক, পোত্তক ও প্রেম্ষিক কাসের সমস্ত 

লক্ষণ বিগ্মান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর জ্বর, কোন্ঠবদ্ধতা ও কাসের 

প্রকোপ বশতঃ শ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, কাসের প্রবল বেগ ও অরুচি প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ সেবন করিতে দিবে ১ দীর্ঘকালব্যাপী কাসে 
শীর্ণদেহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎ্কুষ্ট ব্ুসায়ন। হৃদরোগ ও শ্বাসকাসে এই ওষধ 
প্রয়োগে উপকার পাওয়! বার। 

আগন্ত্যহরীত ক | বশ্বছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল, 

শালপাণা, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, আলকুশীবীজ, শগ্বপুষ্পী, শটী, বেড়েল৷, 

গজপিগ্ললী, আপাঙ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, বামন হাটী ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, 

পুট্রলীবদ্ধ যবধাণ /৮ সের, হ্রীতকী ১০০টা;) এই সমস্ত ২ মণ জলে পাঁক করিবে, ২* সের 

অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়৷ লইয়।, এ হরাতকীগুলি, ঘ্ৃত১ সের ও তিল তৈল ১ সের দ্বার। 

বথাক্রমে ভাজিয়! পূর্বে ক্বাথে মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ১২1০সের প্রদান 

করিয়া মু অগ্নিতে পাক করত ঘনীভূত হইলে, অগ্রি হইতে নামাইয়া উহাতে পিপুলচণ 

অর্ধসের প্রঙ্গেপ দিবে এবং শীতল হলে মপু৯ সের মিশাইবে। নাত্রা ॥* তোলা ও 

তরীতকী ১টী। 

কণ্টকার্্যাদি অবলেহ | বাঁতিক ক।সে রোগীর অল্পজ্কর, কাস বা 

শ্বে্সা বিহীন থুথু উদগীরণ ও কাসের প্রকোপজন্ত পা ও হৃদয় প্রভৃতি 

স্থানে বেদনা থাকিলে এবং এ কাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, এই ওষধ রোগীকে 
সেবন করাইবে; বিশেষতঃ ক[সের প্রকোপবশতঃ শ্বাস প্রবল হইলে, ইহ 

অত্যন্ত উপকারী । প্রতমক শ্বাদ, কাস ও হিকী। প্রভৃতি রোগেও, এই ওষধ 

ব্যবহৃত হয়। অন্রপান--উঞ্জল। 

কণ্টকাখ্যাদি অবলেছ। কণ্টকারী ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাকিয়া 

লইয়া &ঁ কাথ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে; অনন্তর কাথ গাঢ় হইলে অয়ি হইতে পাত্র 

অবতরণ করিয়া গুলঞ্চের পালো, চই' রক্তচিতা, খুখা, কাকড়াশৃঙ্গী, শ$, পিপুল, রিচ, 
দুরালভ1, বামনহাঁটী, রাস্্া ও শটী ॥ ইহাদের প্রতোকের চুণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২* সের 
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(১৬* তোলা ) এবং ঘৃত ও তিললতৈল প্রত্যেকে ৬৪ তোলা, মধু ৩২ তোল! ও বংশলোচন 
৩২ তোলা, উহাতে প্রদান করিবে । মাত্রা ॥* তোলা | 

বাসাখলেহ। ক্ষতজকাসে বা ক্ষয়কাসে রোগীর কাসের সঙ্গে ঈষৎ 

কুষ্ণবর্ণ বা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত অথবা! কেবলমাত্র মুখ হইতে রক্ত নিঃস্ত হইলে 
এবং পার্থে ও হৃদয়ে বেদনা, জর" ও হৃদয়ে দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্বামান 

থাকিলে, এই ওষধ প্রযোজ্য। বাতগ্নেশ্বপ্রধান কাসরোগে কাসের বেগ- 
বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দুষ্ট হইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে। 
উর্ধগত রক্তপিত্তে মুখ ও নাসিক! প্রভৃতি ইন্দড্িয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে 
ও ততৎসঙ্গে জর থাকিলে অথবা শ্বাসকামরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
অন্ুপান-_উষ্জজল। 

বাসাবলেহ। বাসকপত্রের স্বরস ৪ সের, মুছু অগ্নিতে কিছুক্ষণ পাক করিয়া উহাতে 

ইচ্ষুচিনি ১ সের প্রদান করত, পুনঃ£পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, উভয় মিশ্রিত 

হইয়া গাটু হইলে, উহাতে ঘ্বৃত ৯৬ তোল! ও পিপুল চুণ ১৬ তোলা যথাক্রমে প্রদান করিয়া 
আলোড়ন করত পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু ১ সের উহাতে মিশ্রিত করিবে। 
নান্্া।* আনা বা | আনা। 

কাসান্তকরস। গ্নেম্িক কাসরোগে রোগীর গাঢ় বা তরল শ্ল্েখ 

নিত হইলে এবং অন্নদিন সমুৎপন্ন বাতিক কাসে রোগীর হৃদয় ও পারব 

প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উৎকাসি দুষ্ট হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। কাপের সহিত অর বিচ্্মীন থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিন 

হয়। অন্পান-পানেররস ও মধু অথবা! আদাররস ও সৈম্ধবলবণ। 

কাঁসাস্তকরস। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 

কাসকুঠার। খৈশ্মিক কাসরোগে গাঢ় বা তরলল্নে্মা মুখ হইতে 
নির্নত হইলে বা বাতিক কাস অন্নদ্দিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং এ কাসের 
প্রকোপবশতঃ বক্ষ-স্থল, পার্বদেশ ও মন্তকে বেদনা এবং জর অনুভূত হইলে 
এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। অন্থপান__কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে 
আদাররস ও সৈদ্ধবলবণ বা তুলসীপাতাররস ও সৈষ্ধবলবণ। 

কামকৃঠার। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় জষটব্য। 
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অম্বতার্ণবরস ৷ বাঁতিককাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ 

শ্লেম্সাবিহীন থুতুমাত্র নির্গত হইলে এবং রোগীর কাসের বেগবশতঃ হৃদয়। 

পাশ্ব ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদন! লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে 

মধুসহ সেবন করিতে দিবে । কাসের সঙ্গে জর থাকিলে৪ ইহা প্রয়োগ 

করা যায়। 

অমৃতার্বরস। পারদ, গদ্ধক, লৌহ, সোহাগার খে, রান্না, বিডঙ্জ, হরীতকী, আমলা, 

বহেড়া, দেবদারু, রক্তচিতা, পদ্মগুলঞ্চের পালো, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ; এই সকল দ্রব্য 

সমতাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে | বটী ২রতি। 

পঞ্চাযৃতরস। বাতিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ এবং 

শ্নেম্মবিহীন থুতুমাত্র নির্গত হইলে ও কাসের বেগবশতঃ হদয় ও পার প্রতৃতি 

স্থানে বেদন। এবং জর বিগ্ভমান থাকিলে এই ওষধ রোগীকে সেবন করাঁ- 
ইবে। কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও, ইহ! সেবন করান 
যাইতে পারে। অন্ুপান--বহেড়াঘসা ও মধু । 

পঞ্চামৃত রম । পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাত্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, 

অভ্র ৪ তোল! ও বিষ ১ তোলা) এই সমুদয় একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দন করিবে। 

বটা--১ রতি। 

পুরন্দরবটা | বাতিক্ষ কাসে রোগীর প্রবল কাসের বেগ অথচ শ্লেম্বা 

উদশীরণ ন। হইলে এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের বেগবশতঃ 

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এই ওষধ রোগীকে আদাররস ও মধুসহ সেবন 

করিতে দিবে । 

পুরন্দর বটী! পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোল! এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, 

আমল! ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র ছাগী ছুপ্ধে মর্দন করিয়া ছাগী- 

ুষ্ধে ৭ বার ভাবনা! দিবে | বটা ২ বতি। 

চন্দ্রায়ত রস । বাতিক, পেত্তিক ও শ্লৈশ্সিক কাসে রোগীর নিরস্তর 

কাসের বেগ অথচ গাঢ় বা তরল শ্লেম্! অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং 

মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলেঃ তাহাকে 

এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । যাহাদের কাসের প্রকোপবশতঃ হৃদয়ে এবং 
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বক্ষঃস্বলে বেদন। ও কাদের সঙ্গে রক্ত নির্গত ও শ্বাস লক্ষিত হয়, তাহা” 

দিগকেও ইহ। সেবন করান যাইতে পারে। অন্ুপান-__পানের রস ও মধু 

বা বাসক পাতার রস ও মধু অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 
আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। 

চক্্রাহৃত রদ। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য | 

কাসসংহারভৈরব রস | বাতিককাসে রোগীর শ্রেপ্রাবিহীন থুথু 

উদগীরণ হুইলে এবং কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রধলতা, জীর্ণজবর ও 

হৃদয়, পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদন। এবং পৈর্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, 
পিপা! ও অন্যান্ত উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ এ কাস দীর্ঘকালোৎ- 
পন্ন হইলে, এই ওষধ তাহাকে দেবন করিতে দ্রিবে ।-_অন্নুপান--বাসক,শু ঠ, 

ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশ আনা লইয়া ৩২ তোল! জলে সিদ্ধ করত ৮ তোলা 

অবশিই থাকিতে নামাইয়। সেই ক্বাথ । 

কাসসংগারভৈরধ রম | পারদ, গন্ধক। অনুতীকনণ।বধান অনুপারে তাত্রভন্ন, অভ্র, শখ্খ- 

ভশ্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, ভাগীশপত্র, জাতীকল ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যে- 

কের চূর্ণ ২ তোল! একত্র মর্দন করতঃ থুল্কুড়ি, কে ওত, নিসিন্দা, কাকৃমাচী, ধল্যসিয়া, 

শালপাণী, গীমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক; উহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা যথাক্রমে 

ভাবনা দিবে | বটা ৫ রতি | 

পিতৃকাসান্তক রন। পৈত্তিক কানে রোগীর মুখের তিক্ততা, জর 

ও পিপাসা! প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ওষধ বাসক 

পত্রের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অগ্রিযান্দ্য ও 
কাদের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে তাহাও নষ্ট হয়। 

পিত্তকাসান্তক রস। অমুর্ভীকরণবিধি অন্ুমারে তাম্রভন্ম, অভ্র ও কাস্তলৌহ সমভাগে 

লইয়া কালকাম্নন্দেছোলের রস, বকপুষ্প ও অন্নবেতসের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দন 

করিবে। বটী৬ রতি 

চন্দ্রীয়ুতলৌহ । পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিতা! বিশেষতঃ 
পিপাস! ও বমন প্রনৃতি উপসর্গ বিগ্মান থাকিলে এবং ক্ষতজ কাসরোগে 
বাতপিতাধিক্য রোগীর রক্তবমন ও অন্তান্ট লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই উবধ 
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তাহাকে বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে । বুক্তবমন হইলে 
কচি দুর্বার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য । 

চন্্রামৃত লৌহ। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা, 

€ সৈজ্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং মনঃশিল! ছার জারিত লৌহ সর্ব সমান 

সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী৯রতি। 

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িক। | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক ও ক্ষতজনিতকাসে 

রোগীর জীর্ণজ্বর, দাহ, পিপাস! মুখশোব, অগ্রিমান্দ্য, শ্বাসের প্রবলত! এবং 
দয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্ধমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর 

কাস দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ তাহাকে মাদার রস ও মধু 
সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনকালে ঘ্বতপক ব্যঞ্জনাদি সেব্য। 

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। পারদ; গন্ধক, অত্র, লৌহ, তাত্ত্র, হরিতাল, বিষ, মন:শিলা, 
ববক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, ধুস্ত,রবীঞজ ও মরিচ; এই সমুদ্র সমভা্গে একজ 

মিআরিত করতঃ জয়ন্তী, চিতামূল, মান, ঘেটুকোল, খুল্কুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুর্ভ্যা, ভৃঙ্গরাজ, 
আদ1ও নিসিন্দাপাত1।; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে । বটী_-মটর 
প্রমাণ। 

শূঙ্গারাভ্র ও সার্বভৌম রস। শ্নেম্মিক কাসে, পৈত্তিক কাসে ও 

ক্ষয়কামে রোগীর গাঢ় শ্লেম্বা অথব। রক্তমিশ্রিত প্রেক্স। নির্গত এবং মুখেব 
স্বাদ মধুর বা তিক্ত বোধ হইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

কাসের প্রকোপকালে রোগীর জ্বর; পার্খশূল, হৎশূল ও শরীরের কৃশতা 
প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্ভমান থাকিলেও ইহা! সেবন করান যাইতে পারে। যাহা- 

দের কাসরোগে অগ্নি হুর্বল এবং মুখ হইতে দুর্নন্ধযুক্ত গ্নেম্া নির্গত, বমন 
ও শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হর, তাহাদ্দিগকেও এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে। 

ইহা অত্যন্ত বলবর্ধক, যক্্ারোগেও এই ওধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
এই ওধধ সেবনে শ্লেম্স! ক্রমশঃ পরিপাক হইতে থাকে ও কাসের বেগ হাঁস 

হইয়া আইসে। বাতশ্রেম্সপ্রধান কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপ- 
কারী। অন্ুপান--আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু অথবা বাসক 

পত্রের রস ও মধু। 
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শৃঙ্গারীত্র ও সার্বভোৌমরস | অভ্র ১৬ তোলা এবং কপু'র, জয়িত্রী, বালা, গজপিগ্নলী, 
তেজপা তা, লবজ, জটামাংসী, টা দারুচিনি, নাগেশ্বর। কুড় ও ধাইফুল; ইহাদের 
প্রতোকে ॥০ তোলা ; হরীতক্কী, আমলা, বহেড়া, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে 
| আনা) এলাইচ, জয়দল ও গন্ধক ; ইহাদের প্রকে ১ তোলা, গরদ 1 তোল; 
এই সমুদ্র বের চূর্ণ মিলিত করি লে গুষণ কর্রিবে। বটী ২ রভি। 

শ্বৃভ্ম ১ তোলা পরিমাণে লহয। উত্ত শু রাত্র। তত অন্তান্য সমস্ত বোর সন্থিত মিশ্রিত 
করত হলে এ্দন করল তাহাকে সর্কছো সরস কতে। কী হরি 

ঠানাগর | বাতিক, পৈশিক, শ্ৈশ্ষিক ও ক্ষয়কাসে রোগীর 

অল, দত ও পাঙ্ে বেদনা, শরীরের অত্যন্ত কশতা, পুনঃ পুনঃ কাসের 
প্রকোপ বশত: শ্বাসের প্রবনতা বা মুখ হইতে গা প্রেম্া নিঃসরণ, মুখের 
তিক্তভা, দেহের পাতা, পরমেহদে।ষ অথবা হস্ত ব| পদাদি স্থানে শোথ 

প্রন্থতি উপসর্গ দুষ্ট *ইলে, এই উঁষধ তাকে সেবন করিতে দিবে | এই ওষধ 

সেব্নকালে শাক) অমদ্রব্য লং ভাঁজ।-দব্য ভক্ষণ করা কর্তব্য নহে। পুষ্টিকর- 

দ্রধ্য অর্থ চন ও গাংসযুধ এ বা অবস্থাভেদে রোগীকে ব্যবস্থা করা উচিত | 

কাদরে!গে জীর্ণদেত ব্যক্তিকে ইহ। প্রবান গস বিশেষ উপকার হয়। 
অন্ুপান--শাতল জ্ল। 

কাপজগ্দীবিনাস | ধ্গ। লৌঠ। অন্তর, অনৃতীক্ণ নিযমান্থসারে তাভন্ম। কীসা, গারদ। 

গন্ধক ও তরিহাল। ইংদের প্রতোকে ৮ তোল। এবং খপর 8 তোলা; এই সমুদ্র একত্র 
করত কেশ্ট্তারনে ৬ কুলথকলাধের ক্কাথে তিন তিন বর ভাবন| দিয়া পরে উহার সহিত 

এলাইচ, জাতীফল, হজপাভ।, লখজ, দঘানী, জীরা, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, 

লহেড়1ঃ তগরপাহ 41 রিট ৭ নংশলে উন; ইহাদের প্রভ্যেকের চর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত 

বরিছ। পুনরায় ফেতর্কো ও তুলপঞলাদেন কাথে মর্দন করিলে | বটী বুট প্রমাণ। 

জি | কাসরোগে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা"ও কোষ্ঠ- 

কাঠিন্ দৃষ্ট হইলে এবং হাদর, পার্খ অথবা! সর্ধাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে 
সবল রোগীকে এই ধ প্রদান করিবে। কাসের সহিত জর, গ্লীহা বা যরৎ- 
বৃদ্ধি ও পাঁএুতা গ্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, 

কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতদ্র কানপোগীকে এই ওষধ কদাপি প্রদান করিবে না। 

অন্ুপান- মাদার রূপ ও মধু । 

বিজয়ভৈ্ববরপ! পাবদ, গঞ্ক, লৌহ, দিন, অন্রঃ হরিভাল, বিড়, রেপৃকা, মুখা, 
৩ 
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এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশর। *%ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া। রক্তচিতা 
এবং শোধিভ জৈগাল বীজ ; এই সকল ব্য প্রনেতকে ১ ভোলা! এবং পুরাতন গুড় ২ ভোলা 
একত্র করিয়। জলে মর্দন করিবে | বটী ৩ রতি। 

জয়াগুড়িকা | কাসরোগে শ্বাসের প্রবলত| ও কোষ্ঠকাঠিন্ত দৃষ্ট হইলে 

এবং জীর্ণ, প্রমেহদোষ ও গাত্র-বেদন। প্রভৃতি থাকিলে, এই ওষধ 
রোগীকে দেবন করিতে দিবে। পুব্রাতন শতিকারোগে কাস দৃষ্ট হইলে, ইহা 
প্রয়োগ করু। যার । কাসরোগে পাঠা, কামলা অরুচি, জদয়ে বেদনা এবং 

প্লীহ। বা যৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দুষ্ট হইলে,এই গধধ প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার 

হয়। ইহ! দুর্বল, ক্ষতজ ও হ্ষয়কা সাত্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবেনা। 

অন্ুপান- আদার রস ও মধু। 

জযাগুড়িকা | পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিন, কুড় চিছাল, শিডঙ্গ, নাগেশ্বর, ঘুখা, এলাইচ, 

পিপুলমূলঃ রেণুকা, শু ঠ, পিগুল, মরিচ, হরীতকী, আমল।, বেড়া, রক্তচিতা ও শোধিত 
পৈগাল বীজ ; ইহাদের প্রতে।কে ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ২ ভাগ । এই সমস্ত এক দিশ্রিত 

করিয়। মর্দন করিব | "টা গরহি। 

পুষ্পাযুধরম। ত্বক কাসরোগে রোগীর মুখ হইতে গাঢ শ্লেম্া 
অত্যধিক নির্গত হইলে এনং তৎসঙ্গে তাহার জ্বর হাদয় ও পার্খব প্রভৃতি 

স্থানে বেদনা ও শরীরের কৃশতা থাকিলে, এই গঁষধধ তাহ|কে সেবন 

করিতে দিবে । এই গুঁষধ সেবনে ধ্নেম্মা শীঘ্রই পরিপাক হয় এবং জর 

ও কাঁসের বেগ হাস পায়; সুতরাং কাসের অবস্থা বিবেচন। করিঘ। 

প্রয়োগ কর। আবশ্ঠক।॥ শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে সেবন করাইবে না। 

অনুপান--পানের রস ও মধু। 

পুষ্পামুধরস। স্বণসিদ্দুর, অভ্র, লবঙ্গ, কপূর, জাতীফল ও পিপুল। ইহাদের প্রত্যেকের 
চুর্ণ* তোলা এবং ছোট এলাইচ ১ তে।ল1 ও কন্তরী অর্ধ তোল! ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া 

জলে মর্দন করিবে। বটী ১৭ রতি। 

কাঞ্চনাভ্ররস | ক্ষয়কারোগে রোগীর পুয বা্ুজসংযুক্ত শ্রেন্স। বা 

কেবলমাত্র শ্রম! নির্ঘত হইলে এৰং রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি 
স্থানে বেদনণ প্রবল জর ও প্রমেহদৌষ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি বিদ্বমান 

থাকিলে, এই ওধধ পিপুলচর্ণ ও মধু সহ তাহাকে সেবন কনিতে দ্িবে। 

ইহা বল ও পুষ্িজনক। এই ওুধধ যক্সাকাসে বাবহত হয়, পৈত্তিক ও 
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গ্রৈম্মিক কাসে রোগীর প্রবল জ্বর ও শরীরের কুশতা বিগ্কমান থাকিলে, ইহা 
প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। 

কাঁধনাত্র রস। স্বর্ণ, স্ব্ণসিন্দুর, ঘুক্ত।, লৌহ, অন্রঃ প্রবাল, হ্রীতকী, রৌপ্য, কন্তরা 
ও মনঃশিলা ঃ ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে । বটী ২রতি। 

তরুণানন্রম | বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষ ও ক্ষতজকাদে রোশীর শরীর 

অতিরুশ হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাদের প্রকোপ, তঙৎসঞ্গে জীর্ণজবর 

এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। 
বাতিক কাসে মুখ হইতে পরেমাবিহীন থুথু ও ক্ষবকাসে রক্ত বা পুঘ মিশ্রিত 

গ্নেন্সা নির্ণত হইলে, এই ওবধ প্ররোগ করা যাইতে পারে। কাসের সঙ্গে 

অরুচি, কমল! এবং হপ্ত ও পধ[দদতে শোথ প্রভূত থাকিলে, এই গবধ 

সেবন করাইবে: পুব্রাতন কাপে ইহ! অতি উপকারী। শ্বাসকসরোগেও 

ইহ। প্রয়োগে অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাওর়। যায়। 
তরুণানস্বর্ম। প্রস্ততশি!ধ ২১১ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য | 

নিত্যোদয় রল। বাতিক, পৈত্তিক ও এ্নৈন্মিককাস দীর্ঘকালব্যপী 

হইলে এবং তংসঙ্গে জ্বর, অরুচি ঝ প্রষেহ প্রস্থৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, অথবা 
ক্ষয়কাসে বা বাজবন্মারোগে & সমপ্ত লক্ষণ থাকলে, এই ওবধ প্ররোগ 

করিবে। ক।সের প্রকোপ বশতঃ হুদর ও পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদনা 

এবং স্বরতঙ্গ প্রহৃতি থাকিলে, এই ওধধ প্ররোগ করা যাইতে পারে। 

বিশেষতঃ পুরাতন কাসের নহিত জার্ণজর, প্রমেহ, পা? অবব। কামলা 

দোষ থাকিলে; এই গুধধ অঠ্যন্ত উপকারা। ইহা পুষ্টি 'ও বলবদ্ধক। 

অন্ুপান- ্নেগ্স। তরল থ।কিলে পিপুলচুর্ণ ও মধু। শ্নেম্মা শুক হইলে ও শ্বাসের 

প্রবলতা থাকিলে, বাবুই তুলপসীপাতার রূস ও সৈষ্ধবলবণ । কাপের সহিত 

রক্ত মিশ্রিত প্লেম্সা নির্গত হইলে? বাপক পাতার রন ও মধু। 
নিতে দর । শোধিত পারদ ও গন্ধণত সনভাগে লইয়। ঘখা:নয়মে কঙ্লী কারবে। 

অনন্তর এ কঙ্জলী & তোল! লইয়। উহাকে বিশ্বছাপ, গণিয়ারী, শোণাছ।ল, গান্তারী, পাক্কল, 

বেড়েলা, মুথ!, পুনর্ণবা' আমলকী, বৃহতী, ব!সকম্ভূমিকুগ্মাওড ও শওমূলী, ইহাদের প্রতোছকর 

২ তোলা রস ( অভাব রাথ) দ্বারা ভাবন। (দিবে, তৎপরে উহার সহিত স্বর্ণ ॥* আন।, 

র্েগ্য ॥* আনা, স্বর্ণমাহক 1০ আনা) অশ্র ৮তোল।, কণুঙ্গ ১ তোল। এবং জাতীকল, : 

জায়ত্রী, জটাম।ংসী, ডালীশগত্র, ছে।ট এলাইচ ও লবঙ্গ । ইহ।দের প্রতে।কের চূর্ণ ১ ভোল৷ 
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মিশ্রিত করিয়! বাঁসকপত্র রসে মর্দন পুর্কৃক পুনরার ভূখিকুগ্গাণ্ডের রসে মর্দন করিবে । 

ঝটাং রতি। 

বসম্ততিলক রস | বাতিক, পৈত্তিক, এ্রেম্মিক, ক্ষয় অথব! ক্ষতজকাসে 

রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে। পবা 
রক্তসংযুক্ত শ্রেম্পা অথবা অধিক পরিমাখে,শেম্স। নির্গত হইলে কিন্বা কাসের 

সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ সেবন করাইবে কাপ দীর্ঘকাল 
ব্যাপী ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কণ হইলে, এ সমস্ত ল্গণাক্রান্ত রোগীকে 

এই ওষধ শরীরের বলরক্ষার্থ সেবন করান আবশ্তটক। ইহাতে শারীরিকবল- 

বৃদ্ধি পায়। গ্নেগ্রধিক বা! বাতখেম্মাধিক ব্যক্তির হৃদ্রোগে, প্রতমক শ্বাসরোগে 

(হাপিতে ) এবং পুরাতন কাসের সঙ্গে জবর ও প্রমেহদোধষ থাকিলে, এই ওষধ 

অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপাঁন -বাসক পাতার রস ও মধু। 
বসস্তুতিলকরস। স্বর্ণ ১ তোলা? অভ্ত ২তোলা, লৌ5 ৩ তোলা, সর্ণ[সন্দুর ৪ তোলা,বঙ্গ- 

২ তোলা, মুক্তা ৪ তোল! এবং প্রবাল 8 তোলা ; এই সমুদ্র একত্র করিয়া মর্দান পূর্বক 

গোক্ষুর ক্কবাথ, বাসকপত্ররস ও ইক্ষুরস দারা বথাক্রমে ৭ খার করি ভাখন | দিবে; আনদ্বর 

কপ্ত,রী ১ তোলা ও কপূর ১ তোল। উহাতে মিখিত করিবে! বটা২ রতি। 

চ্যবনপ্রাশ | বাঁতিককাসরোগ পুপ্রাতন হহলে এবং রোগীর কাসের 

সহিত শাসেন প্রবনতা দুষ্ট হইলে,এই গুধধ সেবন করাইবে। বে সকল ব্যভির 
কাসের গ্রকোপ বখতঃ শরীর অত্যন্ত ₹শ ও দৃত্বল, তাহাদিগেবপক্ষে। এই 
ওষধ প্রশস্ত। ক্ষতকাস ওক্ষযকাম গোগে পুথ বা রক্তসংযুক্ত গ্রেছ। নির্গত 

হইলে এবং জবর ও অগ্ঠান্ত উপদ্রব ন। থাকিলে,এই বধ সেবন করিতে দিবে। 

পুরাতন কাসরোগে বাঘুও পিল্তপ্রবল শরারে প্রমেহদোধ খিছ্ভমান থাকিলে, 

এই ওধধ সেবন করান বার। বুদ্ধ ব্যভির কাসরোগে ইহা উত্কণ্ ওষধ। 
বালক দিগকেওঠঅবস্থাতেদে প্রয়োগ কর বার়। তমক শ্বাসবরোগে (হীপি) ₹খ 

ও ছুব্ধণ বাতপিত্তাধিক বা বাতিক ব্যক্তির পক্ষে এবং হ্ৃদ্রোগ ও বথারোগে 

ইহা প্রযোজ্য । এই ওষধ অত্যন্ত অগ্নি ও খলবদ্ধক এবং পুষ্টকারক। 
অনুপান--মধু। 

'ঢাখনপ্রাশ। খিল্বহাল, গণিয়াইীহ।ল, বোণাহাল, গান্তারীহাল, গান্লচাল। বেড়েল), 
শালপাণী, ঢাকুলে, মুগাণী, যাষ!ণী? পিপল, গোঙ্গ, রঃ বৃহতী। কণ্টকারী, কাকড়াশুজী, ভূ ই- 

অ।যলা, দাঁকা। জীবন্ত, কুড়, অপুর, হ্বীত ক, গুলঞচ, বেড়েলা; গুলঞ্চ, ভুমিকুম্মাও, শঠী 
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মুখা, পুনর্ণবা, মশ্বগন্ধা, ছোটিএলইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুগ্রাও। বাসকছাল, 

কাকোলী ও কাঁকজভ্ঘা, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পো্টলীবদ্ধ গোট। স্পক্ক এবং সরস 
আমলকী ৫** শত ( 1%/* ছটাক), এই সমূদ্রয় ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং 

১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। এ কথ বন্ত্রণণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে; অনন্তর 

আমলকীর বীঁজগুলি ০লিম। চ্টুকাইয়া কাগড়ে ছ।কিয়। লইঘ! এ আনলকীকে গব্য ছবত 
৪৮ তোল! ও তিল তৈল ৪৮ তোল! উভর মিশ্রিত করিয়া ৩াহাতে ভাঙিঘ়া লইবে। 

গরে এ ফ্ধাথের সহিত মিছরি ৬1 সের মিভিভ করিয়া ভর্জঞিত আমলকীর 

সহিত পাক করিবে লেহত্বৎ ঘন হইলে উহ।তে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল 

১৬ তোল], দাক্চিনি ২ তলা, তেজপ।তা ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর 

২ তোল; এই সমুদয় চূর্ণ এক্ষেগ দিয়। পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে ; যখন উহ] অর্গুলিতে 

সংলগ্র ন। হইবে এনং বটিক।কাে পরিণত কর। যাইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। 

শীতল হইলে উহাতে মধু 8৮ ঠেল। দ্রিপে | মাত্রা ।* হইতে ১৯ ভোল|। 

দশমুল ঘট পলকঘুত | বাতিক কাদগ্জোগের পুরাতন অবস্থার কোষ্ঠ- 

কাঠিন্ত, শরীরের কতা এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাসেন্র প্রকোপ, হৃদয় ও 

পাশ বেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং শ্রেম্মিক কাসে রোগীর শরীরের 

কশত1 ও গ|ঢ শ্রেম্া নির্ধত হইলে, এই দ্বৃত মেবন করিতে দিবে । কিন্তু কাস- 
রোগীর উদরামর, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই দ্বৃত তাহাকে 
কখনও সেবন করিতে দিবে ন|। বাহাদিগের অগ্নি সবল অর্থাৎ ঘ্ৃতসেবনে 

অয়োদগার বা পাতলা দাস্ত হহবার সম্ভাবনা ন।ই, কেবলম1এ তাহাদিগকেই 

ঘৃতপ।ন ব্যবস্থা করিবে । অনুপান- উ্চ ছুগ্ধ। 

দশমূল নট্গলক ঘৃত। গব্য খুও ৪ দের | যথানিয়ষে মুক্ছ1 পাক করিবে । কথ্য ভ্রব্য- 

খিশ্বছাল, শোণাহাল। গস্থারীছাল, পরুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বুহতী, 
কণ্টকরী ও গোঙ্ষুর, এই সকল ড্রব্য সমঙাণে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪. সের, শেষ ১৬ 

সের। কক্কদ্রন্য-পিপুল, পিপুলমূল, ১ই, রচিত, শু ঠ, ও যবক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেকে 
৮ তোলা । বথানিমষে ঘৃত পাক করিবে । মাজা 1* আন| বা | তোল।। 

ছাগলাদ্যঘত | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেছিক কানের পুরাতন অব- 

থা রোগীর শগীর অত্যপ্ত রুশ হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্, হৃদয়, পাশ দেশ বৃ 
অন্যন্য স্থানে বেদনা/স্বাস ও জীর্ণজর দৃষ্ঠ হইলে,এই ঘ্বত তাহাকে দেবন করিতে 
দিবে। ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসরোগে গ্নেন্সসংঘুক্ত পৃ বারক্ত অথবা শ্লেম্মাবিহীন 
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রক্ত নির্গত ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, এই দ্বত সেবন করিতে দিবে । 

যাহাদের কাদের সঙ্গে উদরাময়, প্রবল অর অথবা হস্ত বা! পদাদি স্থানে শোথ 

প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে এইঘৃত সেধন করাইবে না। এই 
ঘৃত অত্যন্ত বলবর্ধক ও মাংসবদ্ধক। ইহা হদ্রোগ ও বন্মারোগে প্রয়োগ 

কর! থায়। অন্ুপান -উঞ্ ছুগ্ধ। 

ছগলাগ ঘৃঙ। গণ্য ঘৃত ও দের বখাশিরামে নৃচ্ছাপাক করিবে । ক্কাথাপ্রন্য-নপুংসক 

ছাঁগম।ংন ১২॥, সের, জল ৬৪ সের, শেন ১৬ ঘের | কক্কদ্রখ্য_ বেড়েলাঃ গোরক্ষচ।কুলে, 

অগ্রগন্ধা, অনস্তনুল, গুল, ভূমিকুগ্মাণ্ত, কাকোলা ও ক্ষীরকাকোলী ; ইহাদের প্রতেকে 

৮ ঠোল|| বথানিঘষে পাক করিম] ছাকিয়। লইণে; শীতল হইলে ইচ্ছু চিনি /১ মের 

ও নধু/১ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ॥* তোল।|। 

বাসাচন্দনাদি তৈল | পুরাতন কাসরোগে রোগীর ণর্মীর কশ এবং 

জীর্ণজ্বর, প[৫ বা কামলা প্রশ্থতি উপসর্গ তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে; এই 'তৈল 
তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে । কাপের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসেব্র প্রবলতা 

এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই তল ২০1৩০ ফৌটা মাত্রায় উব্ দুগ্ধ সঙ্গ 
পেবন করান যাইতে পারে। এই তৈল যণ্ধ। ও রঞ্জপি হইরোগে প্রশ্নোগ কৰ।| 
বায়। কাদের সঞ্গে জর, শোথ ও উদরামর প্রতি লক্ষণ প্রবলরূপে প্রক।শ 

পাইলে, এই তেশ্ন যন্ধন ও পান করিতে পিবে ন।। বাভাধিক ও ধণ ব্যক্তির 

পক্ষে এই তৈল উপকারী । বাতিক কাপ, ক্ষরকাল, ক্ষতঞ্জ কাপ ও তমক 

শ্বসরেগে এই তৈল প্ররোগে অধিক উপকার পাওয়। যায়। 

খাসাচন্দনাদ তৈল। [িলটতৈল ১৬ সের । ক্কাখাদ্রব)-ব।সকঙ্ছাল ১২॥৭ দের, জল 

৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষ। ৮ সের, জল ৬৪ সের, খেব ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের 

রক্তচন্ধন। গুলপ, বামনহাঁটীর মূল ও কণ্টকারী ) ইহাদের প্রতোকে /২]* সের এবং বিবছাল। 

শোণাছ।ল, গাস্তারীছাল, পাঞ্ুলছাল, গাণয়ীরী, শ।লপাণী, ঢাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী 

গগোক্ষুর; ইহাদের প্রতেকে ১৬ তোল); এই সমস্ত জবা একত্র পাক করিবে, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের। কন্ধদ্রব্য--রক্তচন্দন, রেণুকা, শোধিত খট্টাশী, অগগন্ধ।, গন্ধভাছুলে। দারু- 
চিলি, এলাইচ, তেজপাতা, পিপুলমুল, নাগেখর' অঙ্থগন্ধা, অনন্তমূল। শু ঠ, পিপুল, মরি, 

রান, বষ্টিমধু$ শৈলজ, শী, কুড়, দেবদ।র; প্রিরুঙ্,, ও ৰহেড়া ? ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। 

এই সমস্ত জ্রধ্যদ্বারা যখানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছায়া লইবে। 



কাস-চিকিৎসা। ২৩৫ 

কানরোগে- পাত ও কামলা-চিকিৎসা 

নবায়সলৌহ । পৈত্তিক, ক্ষয়, ক্ষতজ অথব। অন্তান্ত কাসে বিবিধ 
কারণে শরীরের পাত ব। কামলা দৃষ্ট হইলে,এই ওষধ সেবন করিতে দিবে। 

কাসের সঙ্গে, জর, দাহ, শরীরের কশত| এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, 

এই গঁষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 

নবায়সলৌত | প্রস্ততবিপি ১৫৩ পৃষ্টা ভষ্টবা। 

অক্টীদশ।ঙ্লৌহ | কাসরোগে বিবিধ কারণে পাঁঞু বা কামলা 

লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর উদ্রাঁময়) জর, শোথ, প্রমেহ বা অন্তান্য 
উপসর্গ দুষ্ট হইলে, ভাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । বাতপিস্তা শ্রিত 
কাসে অথব| ক্ষর ও ক্ষতঙ্জ কাসে, কামল। বা পাগুতা প্রকাশ পাইলে, এই 

ওষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 

অষ্টাদশ।ঙ্গালীহ। প্রস্ত তবিপি ১৬৮ গগন দষ্টুব। | 

ক।সরোণে_ রক্তবমন-চিকিংস। | 

এলাদিগুড়িকা | ক্ষত বা ক্ষঃকাসে রক্ত বমন হইলে অথবা রক্ত- 

মিশ্রিত শ্রেন্স। নির্থত হইলে, এই ওধধ প্রাতে,মধ্যাঙ্ছে বা সন্ধ্যায় কিন্ব! অবস্থা- 

তেদে প্রত্যহ দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--উষ্ণ জল। 

এলাদিগুড়িক।। প্রস্তুতবি'ধ ৫০ পুষ্ঠায় দরষ্টবা। 

বানাখণ্ড | ক্গতঙ্জ ব।ক্য়কাসে রোগীর রক্ত বমন বা রক্তমিশ্রিত 

শ্লেশ্সা নির্গত হইলে এবং তৎসক্কে শ্বাসের প্রবলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উৎকাসি 

প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই বধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহ কাস, 

প্রতমক শ্বার, যগ্ধা এবং উর্ধগত রূক্তপিত্তরোগে অতি উপকারী , পরস্ত পুষটি- 
কারক ও বলবর্ধক। অনুপ/ন--জল। 

বামাথও। বাসকমুলের ছাল ৮** তোলা, জল ১** সের, শেন ২৫ সের। এই ককাথ 

ছাকিয় ই্ষুচিনি ৮** তোলা মিশ্রিত করিয়া পাক্ক করিবে। অনন্তর পাকাবসা৫ন 
হরীতকীচুর্ণ/৮ সের প্রদান করিবে । পাক শেম হইলে চুন্তী হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া, 

উহানে পিপুলচুর্ণ ৯৬ তোলা! এবং দারুচিনি, তেজপাভাঃ এলাইচ ও নাগেশর । ইহাদের 



২৩৬ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা! | 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে | গুঁধধ শীতল হইলে, উহীতে মধু ১ সের 

মিশ্রিত করিবে | মাত্রা ।* আনা বা [* তোলা। 

শর্করাদ্যলৌহ ॥ পিত্ত বা বাতপিত্তপ্রাান বৌগীব্র ক্ষতজ বা ক্ষয়কীস- 

রোগে রক্তমিশ্রিত গ্রেন্। নির্গত হইলে, এই ওঁধধ তাহাকে সেবন করাইবে। 
অন্ুপান--কচি দুর্বার রস ও মধু। 

শর্ববাদ্যলৌহ | ইক্ষুচিনি, কৃষ্ণতিলের শাগ, শত, পিপুল, মরি) ভীতকীঃ আমলা, 
বহেড়া, বিডঙ্গ। মুখ! ও রক্ত) এই সকল দবোর চর্ণ সযভাগ এবং নব্বসমান লৌহ; 

এই সন্ত মিশ্রিত করিবে । মাত্র /, আন]। 

শতমূল্যাদ্যলৌহ | বায়ুপিত প্রধান রোগীর পেত্তিক কাসতোগে বমন 

এবং শ্লেম্ম। মিশ্রিত রক্তবমন অথবা কেবলমাত্র রক্তবমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে 
এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--কচি দুর্বার রস ও মধু। 

শতমূল্যাদ)লৌহ। শতমুলী, ইছুচিনিঃ ধনে, নংগেখর রক্ততন্ধন। পু ই, পিপুল। মরিচ, 
হরীতকী, আমল।ঃ বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ঘুখা, রজচি তা এবং কুষ্তিলের শ।ম। ইছাদের প্রতে।কের 

চুর্ণ সমাগ এবং সর্বসনান লৌহ মিশ্রিত করিয়। জলে মর্দন করিণে | বটী৫ বতি। 

কাসরোগে_-স্বরভঙ্গ-চিকিৎম। | 

ভৈরবরন । কাসরোগের প্রথম অবস্থায় স্বরতর্ন ও শ্বাদের প্রকোপ 

থ|কিলে এবং গাঢ় শ্নেম্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ওুঁষধ সেবন 

করিতে দ্রিবে। অন্গপান--উষ্জজল। 
ডেরবরস। গারদ+ গন্ধক, শিপ, সোঙ্গাগার থৈ, মরিচ, ৈ ও রক্তটিত!; এই সকল 

দ্রবের চুর্ণ সমহাণে লইবা আদার রন ছারা মন্দরন করিবে। বটাও রভি। 

ক্র্যন্বকাভ্র ॥ কাসবোগের পুরাতন অবস্থার স্বরতদ্গ ও শ্বাসবেগ দুষ্ট 

হইলে অথব৷ রক্ত বা পয সংযুক্ত শ্রেক্সা নির্গত হইলে, এই ওধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--পিপুল চূর্ণ ও মধু। 
্রান্বকাভ্র। অন্রভম্ম ৮ তোল! লইয়া! উহাকে কণ্টকারী, বেড়েল।, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, 

পিপুলমূলঃ ভূঙ্গরাজ, বসক? কুলপঞ্তআ মনা, হরিডা। ও গু5% ; ইহাদের এতোকের ৮ তোলা 

সে (অভাবে কথার! ) পৃথক পৃথক ভান দিনে। বটা ১ রতি। 

কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা, কাপাশ্রিত জীর্ণজর এবং হৃদয় ও পাশ্ব? 

দেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবগুলিন চিকিৎসা কাসের নির্দিষ্ট উবধে বর্ণিত 



রাজবঙক্মারোগ-চিকিৎসা । ২৩৭ 

হইয়াছে। প্রবল জ্বর, উদরামন। শোথ এবং যরৃৎ ও গ্রীহা-ঘ্ৃদ্ধি প্রভৃতি 

ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ কাসের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে; তাহার চিকিৎস| চিকিৎসা- 

বিধি অনুসারে করিবে । শোথ ও উদর|ম* প্রভৃতি কাসের সহিভ দুষ্ট 
হইলে, শোথ ও উদরামরের চিকিৎসান্ুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। 

প্রবল কাসে রোগীর শ্বাসের অত্যধিক নেগ অথচ কোষ্ঠকাঠিন্ বিদ্যমান 

থাকিলে, বিরেচনার্থ বিজয়তৈরবরস ও জয়াগুড়িক! প্রভৃতি প্রদান করিবে 

অথব] অন্যান্য শহুবিরেচক ্টঘধও অবস্থাহ্ছসারে বিবেচন! পূর্বক সেবন 
করিতে দেওয়। যাইভে পাবে। 

কাসরোগে- পথ্য । 

কাসব্গে শালি ও দিক ভগুলের অন, গোব্ম, শ্ামাধান্ত, ঘবধান এবং 

মাধকলাধ়, মুগ ও কুলখকলারের যুষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) আনুপ ও মরুদেশজ 

প্রামীর মাংসের ঘুস, পুরাতন দু, ছাগদ্ুদ্ধ। ছাগঘ্ভ। বেতো শাক? কাক, 

মাচী, বেগুণ, কচি মূল।; কালবা ছুন্দা, সুনুণী শাক, কিস্যিস্, তেলাকুচা- 

শাক, ছোলঙ্গ লেবুঃ রসুন) উঞ্ণ জল ও ছোট এলাইচ , এই সমস্ত দ্রব্য 

রোগীর পক্ষে হিতকর।' কাপরোগের নূতন অবস্থায় জ্বর বা অন্য কোন 

ঝোগ তৎ্সঙ্গে বিদ্যমান না থ।কিলে, উঞ্ণ জলে রোগীকে হ্বান করান কর্তব্য £ 

& অবস্থায় শীল জল পান ও শীতল গলে স্নান এবং শীতল অথচ জলীন্াংশ 

বহুল দ্রব্য অর্থাৎ ইক্ষু, শক আনু ও শশা প্রভৃতি ফপ ও মুল এবং রুক্ষ- 

ড্রব্য সেবন কর্তব্য নহে। কাস পুরাতন হইলে বিশেষতঃ রোগুর শরীর কুশ 

হইলে, বাতিক, পৈশ্িক, ক্ষয় ও শতজ কাসে হুপ্ধ ও মাংসঘুষ প্রভৃতি পণ্য 

প্রদান করিবে। ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগে মৈথুন, রৌদ্র এবং বিরেচক 

ওধধ অত্যন্ত অহিতকর | 
জনা লসনি টি 

রাঁজযন্ষমারোগ-চিকিৎসা। 
যক্ষধীরোগের সাধারণ লক্ষণ | স্বন্ধ ও পাশ্বদ্ধয়ে বেদনা হস্ত ও 

পদদ্ধয়ে অধিক তাপ এবং জর; বাজক্ারোগের এই তিনটী সাধারণ লক্ষণ। 

বাতিক যন্ষমার লক্ষণ | স্বরতঙ্গ স্বন্ধ ও পার্দেশে সক্কোচ এবং 
শুলবিদ্ধবৎ বেদনা; এই তিনটী বাতিক যক্মার লক্ষণ। টু ও 
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পৈততিক ধক্ষমার লক্ষণ । জর, দাহ, অতিসাঁর ও মুখ হইতে রক্ত- 

মিশ্রিত শ্লেম্সার উদগীরণ অথব। রক্ত বমন ; এই চারিটী পৈত্তিক ঘক্গার লক্ষণ । 
শৈম্িক বন্ষমার লক্ষণ । মাথায় তারবোধ, অরুচি, কাস, গলায় 

নুড় সুড় করা অথবা উৎকাসি; এই চারিটী শ্রেন্মিক যক্মার লক্ষণ। 
ব্যবায়শোষের লক্ষণ | ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুনের আধিক্যপ্রযুক্ত যে 

শোঁষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জনে তাহাকে ব্যবায়শোধ কছে। এই রোগে শুক্র- 

ক্ষয়জনিত লক্ষণ তৃ্ হয় অর্থাৎ লিঙ্গ ও অগুকোষে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, 

সহবাপকালে বিলম্বে শুক্রের ব৷ রক্ের নির্গমন, শরীরের পাতা, শু ক্রক্ষয়- 

হেতু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ মজ্জা) অস্থি, মাংস) মেদ; রক্ত এবং বসধাতু 

যথাপূর্ব ক্ষয়প্রাণ্ড হইতে থাকে। 

শোকজ শোষের লক্ষণ | বন্ধুবিযোগে সর্বদ। চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির 

ক্রমশঃ শোকজ শোষ উৎপন্ন হয়। এই রোগে শরীর ক্রমশঃ শিথিল এবং 

পাুবর্ণ লক্ষিত হয় ও শরীরস্থ ধাতুসমুহ ক্রমশঃ ক্ষযবপ্রাণ্ত হইতে থাকে । 

জরাশোধের লক্ষণ । বার্ধক্যহেতু ক্ষয় 'উতৎপন হইলে, তাহাকে 

জরাশোষ কহে। জরাশোধাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃশ এবং বীর্ধয। বল বুদ্ধি ও 

ইন্জ্রিয়ের শক্তি অল্প হয়। শরীরের কম্প, অরুচি, ভগ্ন কাংস্তপা্রবৎ স্বর; 
শ্লেক্সাবিহীন শুষ্ক কাস (থুথু) নিঃসরণ, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, 
মুখ, নাসিক ও চক্ষু হইতে জলত্রাব, শুষ্ক মল নির্গমন এবং দেহের রুক্ষতা; 
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

অধ্বশোষের লক্ষণ | অধিক পথ ভ্রমণ বশতঃ যে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন 

হয়, তাহাকে অধধবশোষ কহে। এসকল ব্যক্তির অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি 

ভর্জিত দ্রবোর ন্যায় কক্ষ, শরীরের ম্পর্শশক্তির হীনতা, ক্লাস্তিবোধ এবং ক 

ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে । 

ব্যায়ামশোষের লক্ষণ । অধিক শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ যে ক্ষয়- 
রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যায়ামশোধ কহে। এই রোগে পূর্বোক্ত অধ্বশোষের 
সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্ষয়তিন্ন উরংক্ষতের অল্তান্থ উপসর্গ বিদ্যমান 
থাকে। 
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ব্রণশোষের লক্ষণ । কোন স্থানে ব্রণ জন্মিলে। রক্তআাব এবং 

বেদন। ও আহারের অক্ষষ্ত1 বশতঃ শোঁধ হইলে, তাহাকে ব্রণশোষ কহে। 
এই রোগ অসাধ্য। 

উরঃক্ষতের সাধারণ লক্ষণ | ধন্ুরাকর্ষণ, গুরুতরতার-বহন, উচ্চ- 

স্থান হইতে পতন, ধাবমান অর্খ ও গো৷ প্রস্ৃতিকে বলপুর্বক ধারণ, প্রশস্ত 
নদী পার হওয়া। ধাবমান অশ্বের সহিত বেগে গমন, দুরে লক্ষ প্রদান এবং 

অন্যান্ত বিবিধকাঁরণে বক্ষঃস্থলে ক্ষত হইলে অথবা অত্যধিক স্ত্রী সহবাঁস বা 

রুক্ষ ও অন্নপরিমিত অন্র তোজনে বায়ু কৃপিত হইলে, উরঃক্ষতরোগ উৎপন্ন 

হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্র, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তপ্রায় অনুমিত হর 
এবং পাশ্বদ্বয়ে বেদনা) অঙ্গশোধ ও কম্প উপস্থিত হয়, ক্রমশঃ বীর্ধ্য, বল, বর্থ। 

আহারে রুচি ও অগ্নিবল নিস্তেক্জ হইতে থাকে এবং জ্বর, শরীরে বেদনা, 

মনের গ্লানি ও পাতলা দান্ত প্রকাশ পায়। কাসের সহিত পচা, ছুর্গন্ধ, 

পীতবর্ণ, গ্রন্থিবৎ ও রক্তসংযুক্ত গ্লেগ্া অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষত 
হেতু বিশেষতঃ শ্্লী সহবাস দ্বার] শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে, উরঃক্ষত 

রোগীও অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 

উরঃক্ষতের বিশিষ্ট লক্ষণ | বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্তবমন ও প্রবল 
কান, এই লকল লক্ষণ উরুঃক্ষতরোগরক্রান্ত ব্যক্তির প্রকাশ পায়। 

উরঃক্ষতজাত ক্ষররোগের বিশিষ্ট লক্ষণ । শোষাক্রান্ত রোগীর 
রক্তের সহিত মৃত্র নির্গত হয় এবং পার্থ, পুষ্ঠ ও কটিদেশে বেদন। জন্যে । 

রাজবন্ারে।গের সাধ্যাধাধ্য লক্ষণ । 

বাতিক, পৈত্তিক ও ধলৈম্মিক বগ্মারোগের সর্বশুদ্ধ এগারটা লক্ষণ একত্র 

দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ সান্তিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত বঙ্গ(রোগী অসাধ্য। 
অন্রে অরুচি, জর; শ্বাঁসঃ কাঁস-রক্ত-বমন ও স্বর-তঙ্গ ; এই দ্বয়টী লক্ষণী- 

ক্রান্ত ক্সারোগ অসাধ্য; অথব! কাস, অতিসার, পাশ্ববেদনা। স্বরতঙ্গ; অন্ন 

অরুচি এবং জর ; এই ছয়টী লক্ষণাক্রান্ত রোগও অসাধ্য। 
কাস, শ্বাস ও রুক্তপিত্ত এই তিনটী লক্ষণাক্রাস্ত যক্ারোগ অসাধ্য। 

উল্লিখিত ১১ একাদশ বা ছয় অথবা তিনটী লক্ষণাত্রাস্ত রোগীর যাংস- 
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ও বল-ক্ষয় হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু রোগী সবল এবং 

পরিপুষ্ট থাকিলে, উল্লিখিত তিন, ছয় বা! একাদশ লঙ্গণাক্রান্ত হইলেও, 

তাঁহাকে চিকিৎসা করিবে । 

অধিক ভোজী অথচ ক্ষয়প্রাপ্ত, অতিসারাক্রান্ত এবং মুক্ক (অগঁকোব) 

ও উদবে শোথযুক্ত য্মারোগীকে পরিত্যাগ করিবে। 

যে যগ্মারোগীর চক্ষু শুর্লবর্ণ ও অন্ন তোজনে বিদ্বেষজন্মে এবং যে রোগী 

উদ্ধশ্বাসে পীড়িত ও কষ্টসহকারে পুনঃপুনঃ প্রজাব করে, সেই সকল যশ্মা- 
রোগী বিনষ্ট হয়। 

ষল্পারোগীর সহস্স দিন অতীত হইলে, এ বক্প(রোগ সাধ্য। 
সর্বদ। জ্বরবিহীন, বলবান্্, বমন ও ধিরেচনাদি ক্রিয়া! সহিষ্ট। লোভ: 

সংবরণ সমর্থ দীপ্তাগ্রি ও অকৃশ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ এ সকল 
ব্যক্তির রোগ সাধ্য। ০ 

রাজযন্ম।রোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

বঙ্গ ক্ষয় এবং শোধ ইহাদের ধাত্বর্থের প্রভেদ থাকিলেও আমূর্বে-শান্ত্রে 
এ তিনটী শব্ধ একই রোগার্থবাচক। এই ভিবিধ শব্দের একই অর্থ শাস্ব- 

কারগণ নির্ণয় করিয়াছেন । বিবিধ কারনে রসাদি ধাতুর যথাক্রমে শোষণ 

বশতঃ ইহাকে শোধ কহে অর্থাৎ রস ধাতুর পথ রুদ্ধ হইলে, তৎপরখন্তাঁ ধাতু- 
সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ। ও শুক্র বথাক্রমে অহুলোমভাবে 

শুষ্ক হইতে থাকে 7 এবং রতিক্রিয়। সন্ত ব্যক্তির ধাতুক্ষসনবশতঃ পূর্বস্তা ধাতু- 
সকল প্রতিলোম ভাবে ক্রমশঃ ক্ষত্র পাইতে থাকে ও মানক শরীর ক্রযশঃ 

শুষ্ক হয়, ইহাকে ক্ষয় কহে। ফলতঃ রসাদি ধাতুর অন্ুলোম ভাবে ক্ষয় এবং 

শুক্র ও মজ্জ! প্রভৃতির প্রতিলো তাবে ক্ষয়, এই উতয় কারণেই ক্ষয় অর্থাৎ 

যঙ্গারোগ উৎপন্ন হয়। ব্যবায় শোষের লক্ষণ পূর্বে বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা 
শুক্ত ও মজ্জ! প্রভৃতি ধাতুর প্রতিলোষ ক্ষয়বশতঃ উৎপন্ন হয়। জরাশোষ, 

অধবশোষ ও শোকজশোষ প্রভৃতি রোগে ধাতুসমূহের ক্ষয় হর, ব্যায়ামশোষ 
ও উরঃক্ষতরোগের লক্ষণ প্রায়শঃ তুল্য দৃ্ হইয়া থাকে, উর্রঃক্ষতরোগে ফুস্- 
ফুসে ক্ষত হওয়ায় রুক্ত বা পৃযাদি কাসের সহত নির্থত হয়, ব্যায়াহ 
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শোষরোগে ফুসফুসে সেইরূপ ক্ষত না হইলেও, তাহার লক্ষণশকল প্রকাশ 
পায়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নেক্সিক যক্ার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগারস্তে 
প্রকৃত রোগ অনুমান কর] অনেক স্থানে কষ্টকর হয়, কারণ রোগারন্তে লক্ষণ- 

গুলি সম্যকরূপে প্রকাশ পায় না, স্বল্প অর, কাস ও তৎসঙ্গে দই একটী লক্ষণ 

মাত্র প্রকাশ পায়, কাহারও জর, প্রমেহ, উৎ্কাসি অথবা সদ্দির লক্ষণ প্রকাশ 

পায় এবং হৃদয়ে ও স্বন্ধদেশে সাঙ্গান্ত বেদন! অনুমিত হয়, সর্দি ও কাস 

ক্রমশঃ গাঢ় হয়; তত্দঙ্গে শ্বাস প্রশ্থান ক্রিন্নার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, কাস 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাসে অধিক পরিমাণে শ্রেম। নির্গত হয়, এ 

লেন্স! কাহারও রোগের আক্রমণের সঙ্গে গাঢ় হয়, ক্রমশঃ গ্রেম্স। ঈষৎ পীতবর্ণ 

ধারণ করে, আবার কাহারও গ্রে! সম্পূর্ণ হবিদ্রাত লক্ষিত হয়, উহ! দেখিতে 

পক্ষ গ্রেশ্সবহ প্রতীয়মান হয়, শরীরও তৎ্পঞ্গে শীর্ণ হইতে থাকে এবং জ্বর 
বৃদ্ধি পার, অনেক স্থানে প্রেম্স। ক্রমশঃ ঘন হইত দেখ! যার, ককের আধিক্য 

বশতঃ কাহারও শ্লেক্স। বাতিকালে অধিক প্রিযাণে নির্গত হয়, অবস্থা- 
বিশেষে কাসের বেগবশতঃ রোগীর খমন লক্ষিত হয় বাতাদি দোষতেদে 
কাসের বেগ বশতঃ রজ-মিশ্রিত শ্রেম্স। দৃষ্ট হর, রোগের প্রকোপের সঙ্গে 

ক্র্নশঃ রক্ত এবং শ্লে্স! উতত্ব অধিক পরিমাণে নির্গত হর; মকণ অবস্থায় 
রক্ত নির্গত হর না, খাতাদধি দোবতেদে শিশুদ্ধ শ্রেপ্া, পক্ত বিশিত শ্রম! বা 

অধিক পারমণে রজ্ঞ নির্গত হর এবং স্বর্ভঙ্গ, শ্বাসের প্রবলতা ও স্বন্ধদেশে 

বেদনা প্রস্াত লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ বক্স(রোগে নিয়ত জর, 

গলায় সু. সুড়, করা, সব্বধ| গ্রাণিবোধ, কম্ধদেশে ও পার্শদ্ধয়ে বেদনা, 
কাসের বেগকালে অল্প বা অধিক শ্নেম্ার নিঃসরণ অথব1 রক্তন্িশ্রিত 
্রেন্মার নিঃসরণ ও শব্দীরের কশতা ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পার। অন্তান্ঠ 

যে সমস্ত লক্ষণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, দৌষের হাসবৃদ্ধি বশতঃ এ সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় জর ও ফুসফুসের 
পীড়ার আধিক্য হর এবং প্রমেহদোষ, মৃক্নাধিক্য বা প্রশ্নরাবে খড়িগোলার 
তায় পূর্বোক্ত চিহু প্রস্ততি প্রকাশ পান়্। 

.. বাবায়পোধ ও ব্যারামশোধ প্রভৃতি প্রোগে প্রাগুজ লগ সমুহ প্রকাঁশ 
পায়, এ সমস্ত শোধ অর্থাৎ ক্ষযরোগে জর, কাস ও শরীরের কৃশতা ক্রমশঃ 
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লক্ষিত হয়, অনন্তর রোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে বিবিধ অরিষ্ট লক্ষণ অর্ধাৎ উদরাময়, 

শোথ ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তথন রোগ অসাধ্য হইব 

পড়ে। যক্মারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রপ্ত হইলে, জ্বরের প্রবঙ্গতা, কাদ ও 
তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, স্বন্ধদেশে বেদনা, অগ্রিমান্দ্য, উদ্রাময়। শোথ, 
ও প্রমেহদোব ইত্যাদি লক্ষণ দোষতেদে, প্রকাশ পাইয়! থাকে। রক্তপিত- 

রোগেও এ সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ 

বক্তপিত্বের লক্ষণ সমূহ দ্বারা যগ্ষরোগের বিশেষ নির্বাচন করিয়। 

লক্ষণতেদে অর্থাৎ যাহাতে জর নিবৃস্ত থাকে ও অগ্তান্ত উপনর্গ সমূহ ক্রমশঃ 

হাস পার, এরূপ ওষধ প্রদান করিবে । যক্ষরোগে জরই প্রধান উপদ্রব, 

এজ্বর সর্বদাই হাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইর। থাকে; স্বুতরাং জরাদি উপদ্রব- 

নাশবার্থ উধধ প্রয়োগ একান্ত কর্তধ্য; উপদ্রব নাণ হইলে মৃখ্যরোগনাশক 

উধধ প্রদান করিবে। 

বক্ষারোগে-ছ্বর | যক্মারেগে জবর-শিবারণার্থ কাঞ্চনাত্ররস, বৃহৎ- 

বসস্ততিলক, রাজনুগাঙ্ক কিন্ব। কনকন্ুুন্দররপ প্রভৃতি ওষধ অবস্থান্ুসারে 

রোগীকে দেবন করিতে দিবে, কিন্ত জ্বর প্রবল হইলে, কেবলমাত্র & সমস্ত 
ওধধের উপর নির ন। করিয়া এ সমস্ত গষধ এবং জ্রাধিকারোক্ত মহারাজ- 

বটী, বৃহৎকন্ত,রীভৈরব (ভাবনার ), জ্বরমাতঙ্গকেশরী ব| বৃহৎ চূড়ামণি প্রস্ৃতি 

$ষধও প্রদান করিবে? জরাধিকারে মব্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসায় বাত- 

শ্রেশনখক অথচ ধাতুপোষক বে সমস্ত ওষধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই 

বিবেচনা! পুর্বক প্রদান কর! একান্ত কণ্তব্য; ঘেহেতু বন্মারোগে হর প্রবল 

ও গ্নেগ্দোষ সর্বদাই বিষ্ভমনথ[কে | পুরাতন অবস্থায় জর হাস হইলে 

এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অব! জর সময় বিশেষে প্রকাশ 

পাইলে, বৃহৎ সর্বজ্ররহরলৌহ ও জয়মঙ্গলরপ প্রভৃতি ওষধ প্রদান কর! 

যায়, কিন্ত বঙ্মারোগীর জ্বর-বেগ বিশেবরূণে পরীক্ষা করিরা এ সমস্ত ওষধ 

সেবন করান আবশ্তক। মুখ্যরোগ নিবৃক্ির সহিত রোগীর জরের বেগ 

সময় সময় হাস পায় বটে; কিন্তু তজ্ঞন্ত গঁদাস্য প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। 

এই রোগে জর নিবারণার্থ জরত্র তীক্ষু বীর্য বা! অধিক বিষাক্ত দ্রব্যে প্রস্থত 

মৃত্যুক্য়রস) শল্তুমাথ রস ও জ্বরকুলাস্তক প্রতৃতি ওষধধ কধনও রোগীকে 
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সেবন করাইবে না; অথব! রোগীকে লঙ্ঘন (উপবাস) করাইয়৷ জ্বর হাস 

করিবার চেষ্ট। করিবে না, যেহেতু ক্ষয় নিরৃত্তি না হইলে, জবর কদাপি 

নিবৃত্তি হয় না পরন্ত তীক্ষু ওধধ প্রয়োগ বা উপব।স দ্বারা ক্ষয়রোগীর বিষম 
অনিষ্ট ঘটে। জ্বর বিগ্তমান থাকিলেও বল রঙ্ষার্থ অন্ন, মাংসযুষ ও দুগ্ধ 

সর্ধভোভাবে প্রদান কর্তবা। অবন্থ। বিশেষে রাত্রে ছৃপ্ধ ও রুটী প্রদান 

করিবে। 

যদ্মারোণে-রক্বমন | রকতবমন ষগ্জারোগের একটী প্রধান উপদ্রব, 
পিত্বের আধিক্য বশতঃ এরূপ বযন হয়; সমস্ত বক্মানোগীর ব্রক্ত-বমন 

হয় না। অনেক স্থলে রক্ত গ্নেঘার সহিত মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ কাসের 

সঙ্গে বক্তমিশিত গ্নেন্স। নির্গত হইয়। থাকে, এমতাবস্থায় উহ] রক্তপিত্ত কি 

প্মারোগ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, যেহেতু উর্ধগত রক্ত পিত্ত- 

রোগে কফ-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং শ্বাস, কাস ও জর প্রভৃতি উপদ্রব 

সকল বিদ্তমান থাকে । এমভাবস্থায় জ্বরের সর্বদা-বেগ ও স্বদ্ধদেশে বেদনা 
প্রস্থতি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উন্ভয় রোগের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিবে; কিন্তু 

রোগের লক্ষণসমূহ সধ্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না৷ হইলে এবং রোগ-নিরুপণ 
করিতে না! পারিলে, যাহাতে উভয় রোগের নিবৃত্তি হয়, এরূপ ওধধ প্রদান 

করিবে । শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ষধ উতয়রোগ নিবর্তক, স্থৃতরাং শ্রেম্ব মিশ্রিত 

রক্তবমন দৃষ্ট হইলে, এলাদি-গুড়িকা, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং 
অবস্থাতেদে বাসাথ্, শর্করাগ্ভলৌহ ও পিত্তান্তকরস প্রভৃতি গধধ প্রদান 
করিবে। পুনঃপুনঃ সমধিক বুক্ত নির্গমন নিবৃত্ত করিবার জন্য এ সমস্ত গধধ 

এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয্বোগ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহ্ শীতল দ্রব্য 
প্রয়োগ বা পানার্থ শৈত্য গুণবিশিষ্ট তরল দ্রব্য প্রদান কর। কর্তব্য নহে। 

শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগে জ্বরবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও তৎসঙ্গে কাস, কফ, বৃদ্ধি 

পাইলে বিপদ ঘটিতে পারে। শ্্রেম্মমিশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত 
হইলে, রোগী অল্পদিনের মধ্যে দূর্বল হৃইয। পড়িতে পারে; সুতরাং তাহা 

নিবারণার্থ চেষ্ট। কর! কর্তব্য । রোগীর জরবেগ কম হইলে এবং অধিক 

পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুম্মাগুখণ্ড বা কুম্বাগুধণ্ড পিতাধিক্য 

অবস্থায় প্রয়োগ করাধাইতে পারে। এ সমস্ত গধধের পিত-নাশক ও 
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রক্তরোধক উভয় গুণ বিগ্ৃমান সন্থেও, কিঞিত শৈত্যগুণ থাকার জনের 

প্রবলাবস্থায় প্রদ্দান কর৷ যুক্তিযুক্ত নহে। 

বক্ষমারোগে-শ্বাস | যদ্মারোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসেরও প্রবলতা দুষ্ট 

হয়ঃ যাহাদের কাপের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদের শ্বাসের বেগ যেরপ দৃষ্ট 
হয়। যাহাদের রক্তবিহীন শ্রেপ্স। নির্গত হয়, ভাহাদেরও তাদণ শ্বাসের প্রকোপ 
হইয়া থাকে, এই শ্বাস প্রশ্বাস সমঘুবিশেষে অতি বলবান্ হইয়! পড়ে, এমনকি 

শ্বাদ সংরদ্ধপ্রর অনুমিত হয়, ভখন রোগীকে দেখিলে সগ্ভঃ মরণোন্ুখ 
বলিয়। মনে হম্ব; কিন্তু ক্ষণকাল পরে এ শ্বাসবেগ পুনরায় কির়দংশে ভাস 
পায়, এই শ্বাসের আস প্রতীকারার্ বধ প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার 

হয় না, রোগ যতই বলবান্ হয়, শ্বাসের বেগও ততই প্রবল হয়, রোগ 

হাস ন| হইলে, শ্বাসের জন্য যতই ওনধ প্রদান কর! যায়, উহ! দ্বার] বিশেষ 
কোন উপকার পাওয়। যা না; এই অবস্থার শ্বাসকাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার 

বা অন্তান্স উধধ প্রয়োগ কর| যাইতে পারে এবং অবস্থ। বিশেষে বিবিধ 

মুষ্টিযোগ প্ররোগ করা যাঁয়। কাপের জগ্ত শ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করির। ভিন্ন 

তিন্ন গধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; যেহেতু শ্বাস, কাসেরই আশ্রিত; কাগ হ্বাস 

হইলে ততসঙ্গে শ্বাসও হাল পায়; সুতরাং বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, 

বাসাথণ্ড) নিত্যোদয়রস ও তরুণানন্দ প্রভৃতি শ্বাস ও কাস উভয় নিবর্তক 

ওষধ গ্রয়োগ কর। কর্তব্য । শ্বাসের অত্যন্ত প্রবলত৷ দেখিতে পাইলে, পূর্বোক্ত 
শ্াসকুঠীর প্রভৃতি প্রযোজ্য । শ্বাস কাসের আম্বিত; সুতরাং উল্লিখিত 

কাসের গষধ সব্ধদ। প্রয়োগ করা কর্ভব্য। 

ঘন্মারোগে-কাস। যক্মারোগে বিবিধপ্রকারের কাস দুষ্ট হয়, বুক্ত 

মিশ্রত শ্লেম্সা, শ্লেম্মার সহিত রক্তকণ! বা পুষ নির্থমনঃ অথবা পুনঃ পুনঃ অধিক 

পরিমাণে শ্রেম্ব। উদগীরণ, শ্বরবিকাতি ব| ছূর্ণন্ধ লক্ষিত হয়। উরঃক্ষতরোগে 
পৃণ্যাদি মিশ্রিত শ্রেম্া অধিকাংশ লক্ষিত হয়, অন্যান্ত শোবরোগেও প্রথমতঃ 

কাসের স্বল্প বেগ প্রকাশ গায় ঃ কিন্তু কালবিলম্বে উহ! প্রাণনাশক হইয়! 

থাকে)সুতরাং যন্মারোগে কাপে রজ্ঞাদির উদগীরণ পর্ধ্যালোচন! করিয়া কাসের 
চিকিৎসা! করিবে অর্থাৎ কাসে রক্তের ভাগ অধিক হইলে, বাসাবলেহ্, বৃহৎ 
বাসাবলেহ প্রভৃতি ওধধ এবং কেবলমাত্র শ্রেম্বা অধিকপরিমাণে নির্গত হইলে; 
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শূঙ্গারান্র, বৃহৎ শূঙ্গারান্র অথবা সার্কাভৌমরপ গ্রভৃতি ষধ প্রদান করিবে । 

কাসের হাঁস হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা! করা কর্তব্য ! যঙ্গারোগে জবরাদি 

উপদ্রব চিকিৎসার সহিত কাসেরও চিকিৎসা করা কর্তব্য । যক্মারোগে ষে 

সমস্ত ওষধ নির্ধারিত হইয়াছে, এ সমস্ত বধের মধ্যে অনেকগুলি উনধ মুখ্য 

রোগ ও উপদ্রব উভয় নাশক । রোগারস্ত কালে কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব 

প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, যে সমস্ত উষধে উপদ্রবসমূহ ও মুখ্য রোগ অর্থাৎ 
ক্ষয় উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহ! বিবেচনা! পুর্ববক ওধধ প্রয়োগ অত্যন্ত আবগ্নক, 
এমতাবস্থায় কনকন্ছুন্দররস, কাঞ্চনান্ররপ, বৃহৎ কাঞ্চনাহ্ররসঃ রাজমুগান্ক, 

নিত্যোদয়রম ব1 ₹ৃহৎ বসন্ততিলক প্রভৃতি যদ্মারোগে নির্দিষ্ট উবধসমূহ প্রয়োগ 
করিবে, কারণ ইহার প্রত্যেক ওধধই কাস, ছন,প্রমেহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব 

নাশক অথচ ক্ষয় নিবাৰক, সুতরাং যদ্বাৰোগে কাস, জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপ- 

দ্রব বিদ্ধমান থাকিলে, উপদ্রব ও মুখ্যরোগ নাশক এ সমস্ত উষধ প্রয়োগ কর! 

কর্তব্য। জ্বরু, রক্ত-বমন প্রত্থতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে বা কিঞ্চিৎ হাঁস হইলে 

মহামূগাঙ্ষ,ক্ষয়কেশরী,কুমুদেশখবর, চ্যবনপ্রাশ, অদৃতপ্রাশঘ্বত, ছাগলাগ্ঘদ্বত, অশ্ব- 

গন্ধাত্বত বা অন্তান্ত বধ রোগের অবস্থনুসারে সেবন করাইবে | রসচিকিৎ- 
সায় উক্ত মহাবুগান্ক প্রভৃতি উধধ জরাদি উপদ্রব্রে প্রবলতাসন্ধে ব্যবহার 

করিলে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু উপদ্রব কথপ্চিৎ হাঁস হইলে 
উহা! সমধিক ফলদায়ক হইয়। থাকে । যদ্দারোগে কাঞ্চনান্র বা বৃহৎ কাঞ্চনাত্র 

প্রভৃতি উধ প্রয়োগ করিলে ক্ষয় নষ্ট হওয়ায় কাসও বিনষ্ট হইয়! থাকে। 

ঘক্ষবারোগে প্রমেহ 1 বদ্ষ(রোগে মেহ একটী প্রধান উপদ্রব । স্ত্রী- 

সহবাসে আসক্ত ব্যক্তিদিগের ধাতুক্ষয় বশতঃ ব্যবায়শোঁষ উৎপন্ন হইলে, মেহ- 

দোষ বলবান্ হয়। অঙ্গান্য কারণ বশতঃ যক্ধারোগে মেহদোষ 4 শুক্রক্ষরণ ও 

অন্যান্ত লক্ষণ ) বা৷ মূত্রকচ্ছাদি দৃষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে জরাদি উপদ্রবসমূহও 

বিদ্যমান থাকে । জরাদি উপদ্রব চিকিৎসার ন্যায় মেহরোগের চিকিৎস! 

কর্তব্য । মেহদৌষ নিবারণার্থ রোগীকে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, চন্দ্রকান্তিরস ও অপূর্ব 

মালিনী-বসন্ত প্রভৃতি উধধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে এবং ধাতুক্ষয় 

নিবারণার্থ মকরধবজ বটী, বৃহৎ মকরধ্বজজ ব! 'বসম্তকুসুমাকর রস প্রভৃতি উধধ . 

রোগীকে পেবন করিতে দিবে। শুক্রক্ষরণ বা ধাতৃক্ষযর় এই রোগের প্রধান 
৫ 
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লক্ষণ। উহ! হইতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; সুতরাং তাহ! 
নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা কর1 একান্ত আবশ্তক। মেহরোগে বক্ষ্যমাণ অন্ান্ত 

ওধধ সকলও বিবেচন। পূর্বক প্রয়োগ করিবে । 
বন্ষম।রোগে বেদনা । যক্ষমারোগীর পার্বদেশঃ বক্ষ মস্তক ও স্কন্ধ 

প্রভৃতি স্থানে বেদন। প্রকাশ পায় ও এ বেদনা সময় সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়] 

থাকে, তল্জন্য তাহার পার্বদেশে, স্বন্ধে ও ম্তক প্রভৃতি স্থানে বলাদিপ্রলেপ 

প্রয়োগ করিবে । এ সমস্ত প্রলেপ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য বেদন! তিরোহিত 

হয়, কিন্তু মূল রোগ অর্থাৎ ক্ষয় নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এ বেদনা প্রায়শঃ রোগা 
তন্থতব করি] থ।কেঃ রোগীর যন্ত্রণ। ল।ঘবের নিমিত্ত এ প্রলেপ প্রয়োগ করা 

যাইতে পারে। 

যন্ম।রেণে উদরাময় | যদ্জারোগীব জরাদি উপজ্রব প্রবল হইলে 
অথব। দীর্ঘক।ল পর্য্যন্ত এ সকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ভাহার শরীর ক্রমশঃ 

কশ হইতে আরম হয এবং শারীরিক বল, বর্ণ ও পাচকাথি কমশঃ মন্দীভূত 
হইতে থাকে । রোগীর খ্ুধা হাস পার এবং অরুচি জন্মে) তখন উদরামনন 

একটা প্রধান লক্গণরূপে প্রায়মান হয় এই উদরাময় রোগে বিবিধ বর্ণের 

অর্থাৎ অপৰ প্লেম্সযুক্ত বা রম্ত সংযুক্ত অথবা মিশ্রিত নানা বণের পাতলা মল 

'নগত হন) অবস্থ। বিশেষে রোগের প্রারস্তে পাতলা দাস্ত হয এবং ক্রমশঃ 

আমাতিসার, রক্ত তিস।র প্রস্ততি উত্কট রোগে পরিণত হর ও নাভিমুলে 
প্রায়শঃ বেদনা থাকে, এই সঙ্গে জর; কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুজিও 

হাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় রোগ অতি কঠিন হইরা পড়ে? 

উদর।ময যক্ষারোগের একটী অরিষ্ট লক্ষণমধ্যে গণনীয়, ষক্ষ(রোগীর মল রক্ষা 

করা একান্ত কর্তব্য; সুতরাং উদরাময় নিবারণার্থ রোগীকে জাতীফলাদি- 

চুর্ণ ও মহারাজনৃপাতবল্লত এবং রোগের প্রবলাবস্থান্ন পঞ্চামূতপর্পটী, 

্ব্ণপর্পটী বা বিজয্বপর্পটী ওধধ সেবন করিতে দিবে । উদরাময়রোগের 
প্রবলাবস্থায় বোগীকে লণু পথ্য প্রদান কর! কর্তব্য। উদ্রাময় হইতে 

শোথাদি লক্ষণও প্রকাশ পায়, সুতরাং উদ্রাময় নিবৃত্তি না হইলে, রোগীর 

শীঘ্রই মৃত্যু ঘটে। 

যক্ষমারোগে শোথ | যক্মারোগে উদরামর প্রকাশ পাইলে অল্পকাল 
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মধ্যেই রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ও যকৃতের ক্ষীণত। প্রকাশ পায়। অবস্থা- 

বিশেষে শোথ ও উদরাময় এক সময়ে দৃষ্ট হয়; শোধ প্রকাশ পাইলে রোগীর 
সমস্ত লক্ষণগুলি বদ্ধমূল হয়, তখন জীবনের আশঙ্কা হইয়া থাকে; এই সময় 
শ্বাস? কাসাদিও প্রায়শঃ প্রবল হয়, হস্তপদাদি অঞ্গে কাহারও বা উদরে, 

অণডকোষে বা লিঙ্গে শোথের আধিক দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় শোথকালানল 

রস, ক্ষেত্রপাল রস, বিজয়পর্পটী বা পঞ্চামুতপর্পটী রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । এ সমস্ত গধধের অনেকগুলি শোথ এবং উদরাময় এই উতয়ের 

প্রকোপ অবস্থার প্রয়োগ করা যার: ।কন্ত শোথ ধিগ্ভমান সঙ্খে পথ্যাদির নিরম 

উদরামধ়ের অবস্থ]। হইতে পুথক; উহ! উধধের প্রয়োগবিধি স্থলে দ্রষ্টব্য । 

শে।থের অগ্নভা দৃই হইলে এবং উদার সম্যক্রূপে প্রকাশ না পাইলে শোথ- 

কালানল রূপ ব| কটুকাদ্য লৌহ প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে । শোথ- 
শিব।রণার্থ ওষধ ব্যবহার কালে যক্মারোগীর জরাদি উপদ্রব বিনাশার্থ পৃথক 

পুথব্ গখধ প্ররে।গ করিবে । শোথের নিমিত্ত যে সমস্ত গবধ প্রয়োগ 

কর যার, সেই অগ্ুসারে পথ্য প্রবান কর] আবগরক 7 কিন্তু যগ্মারোগীর পক্ষে 

মাংসধুম ব। অল্ান্ত বনকারুক পে সমস্ত পথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থা- 

বিশেষে শোথ এবং উদরামঘ এই উহন্ন বিগ্ঠম।ন সঙ্গে রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে, যেহেতু উহ। দ্বারা বণ প্ুক্। পাইয়া খাকে। 

সব্বধিধ বঞ্মারোগেই রোগীর বল রক্ষার্থ বিবিধ উবধ ও পথ্য মাবগ্তক। 

ব্যবায়শোষে রোগীর উপদ্রব সকল ধিনইঈট হইলে, ছাগলাছ্ ঘ্ৃত, বৃহৎ অশ্ব- 

গন্ধাঘ্ৃত ব। চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ এবং হুপ্ধ ও ছাগমাংসযূষ প্রভৃতি 

পথ্য প্রদান কারবে। 

শোকজন্য খোষে ব্রোগীর মনে হর্ষো্পাদন বিশেষ আবগ্তক এবং 

আস প্রদান কর্তব্য। এই অবশ্থায় ছুপ্ধ ও স্নিগ্ধ মধুর রসাম্মক শীতল 

দ্রব্য এবং অগ্রিদীপক ও লঘুপাক দ্রব্য ভোঞ্জনের ব্যবস্থা করিবে ও অন্থান্ত 

উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বথানিয়মে তাহার চিকিৎস1 কপ্িবে। 

ব্যায়াম দ্বারা শোষরোগ উৎপন্ন হইলে, উরঃক্ষত রোগের মিয়মাঙ্থুসুরে 
তাহার চিকিৎসা কর! কর্তব্য; জরাদি উপদ্রধ দৃষ্ট হইলে, যথানিয়ষে তাহার 
নিবারণার্থ উধধাদি প্রয়োগ করিবে। 



২৪৮ আয়ু্বেদ-শিক্ষা। 

অধ্বশোধে রোগীকে দিবা নিদ্র। ব্যবস্থা করিবে এবং শীতল ও মধুররস- 
বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিতে দিবে? বিশেষতঃ এই রোগে শতাবরীঘৃত ৰা 

ছাগলাগ্ঠ ঘ্বৃত এবং মাংস-যুষ পথ্য প্রদান করা কর্তব্য; রোগ প্রবল হইলে, 

উপদ্রব বিনাশার্থ তাহার পৃথক চিকিৎসা করিবে। 

ব্রণশোষরোগে ন্নিগ্ধ অথচ অগ্নিবর্ধক; স্বাদ ও শীতল আহাধ্য দ্রব্য এৰং 
দাড়িমাদি রসে ঈষৎ অগ্লীকৃত ব| নিরসন মৃগঘূষ ও মাংসমুষ প্রদান করা কর্তব্য 
এবং যথানিয়মে বরণের চিকিৎস। করা আৰশ্ঠক। 

উরঃক্ষতরো।গে পার্থবেদনা, জ্বর ও অতীপার প্রস্ততি উপদ্রব উপস্থিত 

হইলে; এ সকল উপপ্রবের বথানিয়ষে চিকিৎসা করিবে এবং রোগীকে 

বলাদি চুর্ণ ও অন্তান্ত বিবিধ যে।গ সেবন করিতে দিবে, পরন্তত ঘপদ্রৰ সকল 
বিনষ্ট হইলে, বোগীকে ব্লকারক পানার অর্থাৎ মাংস-বুষ প্রভৃতি প্রদান 

কবু। কর্তব্য । 

সর্ববিধ ক্ষয়রোগ পুবাতন হইলে এবং জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট 

হইলে, বোগীকে বিবিধ পুষ্টিকর খা্য এবং ছাগলাস্ত স্বত, বা অমৃতপ্রাশ দ্বত 
এবং বৃহৎ মকর্ধ্বঙজ রস প্রভৃতি ওষধ সেবন ও চন্দনাদ্ি তৈল বা বাস। চন্দ- 

নাদি তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে ও কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্োগীকে 

ত্রীমহবাস। উতৎ্কট পরিশ্রম, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, পথগমন এবং 

পচা; বাসি বা রুক্ষ দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না। যাহাতে শরীর সবল হয় 

এরূপ খাদ্ধ। পর্ব বাঘ সেবন, পঞ্িমিত আহার, ছাগ-সন্নিধানে শয়ন ও 

ছাগদুদ্ধ-পান প্রস্ততি নিতান্ত আবশ্তক। উদ্রাখান, অগ্রিষান্দয) শুক্রক্ষর) 

মলক্ষয় বা জবর যাহাতে না হয়, ততৎপক্ষে সাবধান হওয়া বিশেষ আবহ্বীক। 

যন্মারোগে-_ ওষধ। 

অশ্বগন্ধাদ্া কাথ। ক্ষয়রোগে পার্থাদি বেদনা, জর ও রক্তবমন প্রভৃতি 

লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়। (রাগীকে সেবন করিতে দিবে 
এবং মাংস-যুষ ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। 

অথগন্ধাগ্য ফাথ। অথগন্ধ।, গুলধ') শতমুলী। বিদ্বছাল, শোণাছাল, গাতারীছাল, পারুল- 
ছাল, গণিয়ারীছাল। শালগাণী, ঢাকুলে। বৃহতী, কণ্টকানী ও গোষ্গুর ; এই নকল অ্রব্য 
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সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপার্থ-_হুড় চূর্ণ গ* আনা 

ও আতইব চুর্ণ 1 আন!। 

ত্রয়োদশাঙ্গ কাথ। বক্মারোগীর পার্খববেদনা, জ্বর ও শ্বাস প্রসভৃতি 

উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। 

্রয়োদশীঙ্গ ক্বীথ। ধনে, পিপুল, শু ঠ) বিব্বছাল। শোণাছাঁল? গাপ্তারীছাল, পারুলছাল, 

গ্রণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই ১৩টী দ্রব্য সযভাগে 

বিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা? শেৰ ৮ ভোল।। 

শৃঙ্গযজ্জনাদ্য চু্ণ | বস্্ারোগীর পার্খদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা!) 

কাস এবং শ্বাস প্রস্ুতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে; এই ওধধ ঘ্বত ও মধুর সহিত 
তাহাকে মেবন করিতে দিবে। 

শৃজযর্জনাদ্থ চূর্ণ। কাকড়াশৃঙ্জী, অজ্জুনছাল, অন্বণন্কা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকা, 

গুলঞ্চের পালো॥ তালীশগত্র, মার, "ঠ, পিগুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও 

ইক্ফৃচিনিঃ এই সকল জব্যের চর্ণ সযভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে! মাত্রা %১ আনা! 
বা।* আনা! 

কপুরাদ্য চর্ণ। যদ্মারোগীর শ্বাস, কাস, শ্বরতঙ্গ ও বমন প্রস্ৃতি 

ৃষ্ট হইলে,এই ওষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উব্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। 
কপুরাগ্ চূর্ণ। কপূর, দারুচিনি, কাকোলী। জাত'কল ও জয়িত্রী। ইহাদের প্রত্যেকের 

চূর্ণ একভাগ ॥ লবঙ্গচুর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী ৩ ভাগ,মরিট ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, শুঠ৬ ভাগ 

এবং ইচ্ছুচিনি সর্ব সমান; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৭০ আনা। 

বলাদি চূর্ণ । উরঃক্ষরোগে রোগীর রক্ত ও পৃযাদিসংঘুক্ত কাস 

নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত বশ বোধ হইলে, এই ওষধ হুগ্ধের সৃহিত প্রত্যহ 

সেবন করাইবে। 
বলাদি চুর্ণ। বেড়েলা। জখগক্কা, গান্তারীধ'ল, শতমুলী ও পুনর্ণবা ; ইহাদের চুর্ণ সমডাগে 

লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে | মাত্র! |* আনা । 

ককুভাগ্যবলেহ। উরঃক্ষতরোগে ও অন্তান্ত ফক্মারোগে রোগীর রুভ্ত 

বা পৃযাদি সংযুক্ত কাস নির্গত হইলে এবং রোগীর পার্থে ও বক্ষঃস্থলে বেদস! 
ও শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এই চূর্ণ প্রত্যহ দুপ্ধসহ সেবন করাইবে। 



২৫০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 

ককুভাগ্ভবলেহ। অর্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল ও শৃকশিশ্বীর বীজ; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষু চিনি ৭২ তোল! ও গোদুদ্ধ /২ সের; এই সমস্ত বথানিয়মে 

গাক করিবে, অনস্তর /* ছটাক দ্বৃতে সম্তলন করত উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়! লইবে। 

মাত্রা ।* আনা। 

রাম্ীদিলৌহ । উরঃক্ষত, ব্যবান শোধ, ব্যায়াম শোষ ও যগ্মারোগে 

রোগীর রক্ত ও পুযাদিসংঘুক্ত কাপ, শরীর অত্যন্ত রশ এবং উদরাময়, জর, 
শোথ, পাও ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ঠ হইলে, বাতপিত্তপ্রধান রোগীকে 

এই ওষধ সেবন করাইবে। এই ওষধ পুরাতন যক্ষ(রোগে অতি উপকারী । 
অন্ুপান_-বাসকপতার রস ও মধু বা কচি দৃর্বার রন ও মধু। 

রাস্সাদিলৌহ | রান্না। অগন্ধা, কপৃরি, খানকুশি। শিদাঞ্গতু, শুঠ, পিপুল, মধ্রিচ। হরীতকী, 

আমলকী, বহেড়া, বিডঙ্গ? মুখা ও রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং লৌহ সর্বনমান; 
একত্র মিশ্রিত করিয়া ম্দন করিবে | বটী ৩ রতি। 

যন্মনারিলৌহ। উরঃক্ষত, ব্যায়ামশোষ ও য্পারোগে রোগীর রক্ত 
এবং পৃযাদি সংযুক্ত শ্লেম্মা নির্গত ও শরীর অত্যন্ত রুশ হইলে, বাতপিত্তের 
প্রবলাবস্থায় তাহাকে এই ওষধ পেবন করিতে দিবে । অন্কুপান _ছৃগ্ধ। 

বক্ম[রিলৌহ। স্বর্ণযাক্ষিক, বিডুঙ্গশাস শিলা তু ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ 
এবং সর্ববসমান লৌহ; এই সমপ্ত একত্র করিয়া ঘ্ৃত ও মধুসহ বটিক। প্রস্তত করিবে। 

মাত্রা /০ আনা | 

বিন্ব/বসিযেগ | যদ্দাঃ উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে 

রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস নির্গত এবং তাহার শরীর অত্যন্ত কশ 
হইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় তাহাকে এই গুধধ সেবন করিতে দিবে। 

অচ্ভুপান-্জল | 

বিদ্ধাবাসিযোগ । শু ঠ, পিপুল, মঞ্জিচ, শতমূলী, হ্রীতকী, আমলা, বহেডা, বেড়েলা ও 

গোরক্ষ চাকুলে ; ইহাদের প্রতোকে ১ তোল! এবং লৌহ *৯ তোল; এই সমপ্ত চূর্ণ একত্র 

করিয়া ভৃত ও মধুমহঘোগে বটিক1 করিবে । মাত্রা /* আনা। 

ক্ষয়কেশরী | বন্মাও উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোবরোগে রোগীর রক্ত বা 

পৃযাদি সংযুক্ত কাস; শরীরের অত্যন্ত ক্শত1 এবং উদরাময় ও শোথ দৃষ্ট 
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হইলে) এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে দ্বিবে। অন্ুপান--বানক পাতার 

রস ও মধু। 

ক্ষয়কেশরী | শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা॥ বহেড়া, এলাইচ। জাতীফল ও 

লবঙ্গ ; ইহাদের প্রতোকে ১ তোলা এবং লৌহ ৪|* তোলা ও রসসিন্দুর ৪০ তোল1; এই 

সমুদয় একত্র করিয়া ছাগীছুদ্ধে মর্দন করিবে | বটা২রতি। 

চুড়ামণিরস | বক্মা এবং অন্তান্ত শোষরোগে রোগীর শরীরের কৃশতা। 

অল্প জর এবং বক্ষঃম্থল 'ও পার্থ প্রস্ৃতি স্থানে বেদন। প্রকাশ পাইলে, বাত- 

পিত্তের প্রবলাবস্থার এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-_ মধু। 
ওধধ সেবনাপ্তে চিনি ও কিঞ্চিৎ মধুসংযুক্ত ছাগীছুদ্ধ সেব্য। 

চুড়ামাণরস। রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ ॥* তোলা ও গন্ধক ১ তোলা; একত্র করিয়। 

ঘর্দন পূর্ববক রক্তচিঠ। ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে এক প্রহর এবং ছাগীহদ্ধে তিন প্রহর 

মর্দন করিয়া উহার সহিত মুক্তা, প্রথার ও বর্গ; ইহাদের প্রতোকে ॥০ অদ্ধ তোলা যিঅিত 

করত মৃগামষে। রাশিনা যাওক] লন পৃ বো, শু কারয়। গজপুটে পাক করিবে | 

মাত্রা দুই রঠি। 

সবগাঙ্করস | বঞ্চ। ও উরংক্ষতরোগে রোগীর মৃদ্ধজর, বক্ষঃস্থলে ও 

পার্থে বেদন।, গ্রমেহ, বুপ্ত বা পুয সংযুক্ত কাপ নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত 

কশ হইলে, এই ওঁষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ওঁষধ সেবন কালে 

রোগীকে মাংসযুষ এবং ছাগাহু্ধ পথ্য প্রদান করিবে । অন্ুুপান--২টী মরিচ- 
ুর্ণ ও মধু অথবা ২টী পিপুল চূর্ণ ও মধু 

ুগাঙ্গরস | পার্দ ১ তোল পক ২ তোলা, মূক্ত। ২ তোলা, স্বণ ১ ভেলা, সোভাগার 

ৈ।* আনা; এই পমুপঘ এক করিয়া কীজিতে পেষণ করত গেলাকার করিবে) অনন্তর 
গুদ করিয়া মৃধা মধ্যে স্থাপন পূর্বক লবণ ঘস্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রাতি। 

রাজধুগাঙ্করম | যক্ষ।রোগে, ব্যারামশোষে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর 
কেবল মাত শ্রেগ্মা নির্গত হইলে এবং তৎ্সঙ্গে প্রবল ব1 মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস, 

বক্ষঃস্থল, পার্শদেশ ও মন্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহ, স্বরতঙ্গ এবং 

অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই যধ তাহ!কে সেবন করিতে 

দিবে। ইহা অর ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্মানেও অতিশয় উপকারী?! 
অনুপান-পিপুল চূর্ণ ও মধু । 
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রাজমুগাঙ্ষকরস। রসসিন্দুর ৩ ভাগ, ন্ব্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ। মনঃশিল। ২ ভাগ, হরি, 

তাল ২ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ষর্দন পূর্বক একটা বড় 

কড়ির মধ্যে পূর্ণ করত ছাগীছু্জে পেবিত সোহাগ দ্বারা ই কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া মাটার 

মুষামধ্যে পূর্ণ করিবে এবং মুষা-রুদ্ধ করিয়া! সটাঘ্বারা লেপন করত তৌদ্রে শু করিয়া গজ- 
পুটে পাক করিবে ৮শীতল হইলে কড়ি হইতে ৰাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি। 

কনকন্ন্দর রস | কাপ, ব্যবারশোষ ও উবরঃক্ষতরোগে রোগীর 

কাসে অত্যধিক শ্রেন্ব। নির্গত এৰং প্রবল জর, শ্বাস। পার্গবেদনা, মাথায় তার 
অক্ুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ মেবন করিতে দিৰে। কাসে 

রক্ত বা পুষ নির্গত হইলেও এই ওষধ সেবন করান যায়। অন্ুপান-_-পিপুল- 
চর্ণ ও মধু। 

কনকহুন্দর রস। পারদ ১ তোলা স্বর্ণ।* জান। এবং মনঃশিলা। গন্ধক, তুতে, স্বর্ণ, 

মাক্ষিক, হরিতাল, বিব ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা । এই সকল দ্রব্য 

একত্র মর্দন করিয়া জয়ন্তীপাতা; ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, ৰাকসপাতা, ৰকপুষ্প, ঈশলাঙ্গল! ও 

রক্তটিত1; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবন! দিবে; শুষ্ক হইলে, আদার রসে ? বার!! 
ভাবনা দিবে। বটাংরতি। 

বসন্ভতিলক রস | বন্ধা উরঃক্ষত বা! অন্তান্ত শোষরোগে রোগীর 
বিবিধ বর্ণের শ্্রেম্সা বা পুযান্দ সংযুক্ত গ্লেম্া নির্গত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে 

বেদন।, মধ্যবিধ জর, শ্বাস ও প্রমেহ প্রস্তুতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এবং অত্যন্ত 
কশত] ও দুর্বলত। থাকিলে, তাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দিৰে। ইহ! 

শরীরের পুষ্টিবর্ধক। অন্ুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু বা বাসকপত্রের রস ও মধু। 

বসস্ততিলক রস। প্রস্ততবিধি ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

রুহ বসন্ততিলক রস । ফক্্াব্যায়ামশোষ বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর 

রক্ত বা পৃষ সংযুক্ত কাস বা দুর্গন্ধ শ্লে্সা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং 
তৎসঙ্গে প্রবল জ্বর, প্রমেহ, পার্থবেদন1, শ্বাস ও মাথায় ভাব প্রস্ভৃতি লক্ষণ 

বিদ্যমান ধাকিলে,এই উষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর সর্বদা 
জর ও অন্টান্ত উপদ্রব সত্বে ইহ! অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ বসম্ততিলকরস| অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, দবর্ণ, রৌপ্য, মৃক্তা, প্রবাল, দ্বর্ণমাঙ্ষিক, কপুর 
রসসিন্দূর ও কম্ত,রী; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণসিন্দুর সর্বমান ; এই মমুদয় 

একত্র করিয়া পানের রসদ্ধার। মর্দন করিবে। ব্টীংরতি। 



রাজধন্ষমারোগ চিকিৎসা । ২৫৩ 

কাঞ্চনাভ্ররস | যন্ত্মারোগে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রূক্ত বা পু 

সংযুক্ত প্রেন্পা অথবা কেবলমাত্র গ্রেম্ব! কাসের সহিত নির্গত ও তৎসঙ্গে প্রবল- 

জর, শ্বাস প্রমেহ ও স্কন্ধ বা পার্খ বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, পিন্ত 

ও শ্লেম্সার প্রবলাবস্থায় এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। যক্ষারোগীর 

প্রবল জবর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব সুক্বে এই টধধ অতি উপকারী । অন্ব- 

পান--পিপুলচর্ণ ও মধু । 

কার্নাভ্ররম। প্রস্ততবিধি ২৩১ পৃষ্ঠার দরষুৰ্য | 

রুহ কাঁঞ্চনাভ্ররস | যদ্ধা ও বিবিধ শোষরোগে রোগীর শরীর অতি 

রুশ হইলে এবং প্রমেহ, শ্বাস ও অল্প জর প্রহৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই উষদ 
তাহাকে পেবন কৰিতভে দিবে । উহ ক্ষররোগের পুরাতন অবস্থার অত্যন্ত 

উপকাৰী। রোগের অল্পভা সন্ধে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। 

ম্নন্্পান-ছ্থাগীদুপ্ধ। 

ুভত ক!কএতএন | অণ, দরসিন্দুর, যু!, লৌহ, অভ, প্রবার। বৈক্কাস্থু। রৌগাঃ তাম, 

বঙ্গ, কস্ুরী, লণগ, জবিধা ও এল্ৰ[লুক। ; ইহ।দের প্রত্োকের ২ ভোল! লইয়া একত্র মর্দন 

বর ঘুঙকুদাৰী, কে শত] ৬ ছাণীদুঙ্ধে ক্ুঘাখর। 5 ভিনদিন ভাবনা দিবে। বটা ও রতি। 

নিত্যাদঘ রুস | বিবিধ ঘন্মারোগে রক্ত বা পু মিশ্রিত প্রেম্। বা 

কেবল শেশ্ম। অধিক পরিমাণে নির্ধত হইলে এবং তত্সঙ্গে অরুচি, স্বরভঙ্গ। 

শ্বাস, প্রমেহ, ৰক্ষঃস্থলে ও পার্থে বেদনা এবং অল্প বা মধ্যবিধ জ্বর অথবা পা 
ও কাষল! বিগ্ধমান থাকিপে, এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী | ক্ষয়কাসরোগের 

পুরাতন অবস্থায় এ সমস্ত উপদ্রব হাঁস পাইলে, এই ৪ধধে অত্যন্ত উপকান 

দর্শে। অন্ুপান -পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

নিতো।দয রস। প্রস্তৃতবিধি ২৩১ পৃষ্ঠায় প্রষ্টৰা | 

সার্বভৌমরলস | যক্মারোগে রোগীর কাদের সহিত অধিক পরিমাণে 

শ্লেম্মা নির্গত হইলে ও তৎ্সঙ্গে জর, প্রমেহ, অগ্িষান্দ্য। শ্বাস) মাথার ভার, 

স্বরতঙ্গ, বক্ষঃস্থলে ও পার্খদেশে বেদন? প্রতৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বাতশ্বেম্মার 

প্রবল অবস্থায়, এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে দিৰে। যপ্দারোগের 
, | 
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পুরাতন অবস্থায় অথবা জর ও অন্তান্ত উপদ্রবের অন্পত। দুষ্ট হইলে, এই উধধ 

সেবন করান যায়। অন্ুপান--বাপসক পাতার রস ও মধু। 

সার্বভৌম রস। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

চ্যবনপ্রাশ | বক্ষ। ৰা অন্ঠান্য শে।ধ অথব। উরুঃক্ষতরোগে রোগীর 

শ্বাস, প্রমেহ। বক্ষঃস্থলে ও পার্থে বেদনাঃ রক্ত বা পুয মিশ্রিত শ্নেখ্ষা। নিঃসরণ, 

স্বরতন্গ ও মাথার তার প্রত্তি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ কৃশ ব্যক্তিকে 
সেবন কৰিতে দিবে । বক্সা বা উরঃক্ষত রোগীর শ্রেম্মার প্রবলাবস্থায় এবং 

জবরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ওষধ সেবন করান কর্তব্য নহে। রোগের 

পুরাতন অবস্থায় অথবা রূদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই উধধ অত্যন্ত উপকারী । কৃশ, 

ৰালক ও যুব। ব্যক্তিকে বায়ু ও পিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করাইলে, উপকার 
দর্শে। এই ওষধ বিবিধরোগে বাবহচ হইর| থাকে। ইহা বলবর্ধক। 
অন্থপান--মধু। 

চ্যবনপ্রাশ। প্রস্ততবিধি ২৩২ পৃষ্ঠার ড্রষ্ুবা। 

ছাগলাব্য ঘুত | ধা, ব্যায়ামশোধ, বাবার়শোষ,অদ্বশোধ ও উর+- 

ক্ষতরোগে যে।গীর শরীর অত্যন্ত রশ হইলে এবং পয ৰা রক্ত সংযুক্ত শ্ররেন্মা 

অথৰ। বিঠদ্ধ কফেণবৎ শ্রেম্স। কাসের সহিত নিগ্ঠত হইলে ও ততৎ্সঙ্গে প্রমেভ। 

অল্প জ্বর, বক্ষঃস্থলে ব।পার্ধে নেদনা, স্বরভঙ্গ, পাও বা কাষল। প্রভৃতি লক্ষণ 

বিদ্তমীন থাকিলে, এই দ্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে । যঞ্জু। বা অন্ঠান্ত 

শোষরোগে রোগীর উদরাময়। শোথ ও শ্বাসের প্রবলতা প্রস্তুতি উপদ্রব দৃষ্ 

হইলে, ঘ্বৃত সেবন করাইবে না। পাচক অগ্নি প্রবল থাকিলে, দ্বত সেবন 
কর্তব্য। এই ঘৃত ক্ষত কাস ও রক্তপিত্বরোগে রোগীর দুর্ধলাবস্থায় প্রয়োগ 

করা যাইতে পারে । অন্ুপান-_ঈষহুষ্ণ দৃগ্ধী। 
ছাগলাছ ঘ্ৃত। গবঘৃত /৪ দের। ঘখানিয়মে মুচ্ছ৭ পাক করিৰে | নপুংসক ছাগমাংস 

১২|* সাড়ে বারসের, জল ৬3 সের, শেব ১৬ সের | বাসকছাল ১২ সাড়ে বারসের, জল 

৬৪ সের, শেষ ১৬ সেয়। অন্বগন্ধা ১২|০সাডেবর সের, জল ৬৪ গের। শেষ ১৬ সের। ছাগীছুগ্ধ 

/৮ সের | কক্কত্রৰা--শতমূলী, খদ্ধি, বুদ্ধি, অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, ভূমিকুম্মীগ, জীবক, কাকোলী, 

ক্ীরকাকোলী, শীলপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর,দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, 
নাগেশ্বর, শু ঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আম্লা। বহেড়া, ষা্মধু, ভূমিকুম্মাড, কঠিশিমূলমূল, 
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বচ, চোরকাচ.কীষুল, সালেমমিশ্রী, ভালমুলী, চই, শুকশিশ্বীবীঞ্ভ, বনানী, খ।দরকাষ্ঠ, 

কৃষ্ণজীরা, ছোটএল।ইচ, মেথী ও বামনহাটী ? ইহাদের প্রতোকের ২ তোল। লইয়। যথানিয়ষে 

ঘবৃত পাক করিবে । মাত্রা ।* আন। বা॥* তোলা । 

বৃহ অশ্বগন্ধাঘত | ব্মা। উরঃক্ষত, ব্যবার়শোধ, অধবশোষ ও অন্থান্ 

ক্ষযরোগে রোগীর শরীর অতান্ত কুণ হইলে এবং রক্ত বা পৃ মিশ্রিত কাস 
অথবা অত্যধিক ফেণাবৎ প্রেন্সা নির্গত হইলে ও রোগীর বক্ষঃসথল, পার্বদেশ 

ও স্বন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, স্বরভঙ্গ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে 

লক্ষিত হইলে এই দ্বৃত উষ্ণহুপ্ধ সহ সেবন করাইবে। রোগীর উদ্রাময়, শোথ 

ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্যমান থাকিলে, দ্বত সেবন করাইবে না; অগ্নি 

সবল থাকিলে দ্বত সেবন করিতে দিবে । যন্্ারোগীর বল বঙ্ষার্থ এই ওষধ 

অতান্ত আবণ্তক | ইহা! কাস, ইন্ত্রিয়ের শক্তি হীনত। প্রভৃতি রোগেও 
ব্যবন্ত হইয়। থাকে । 

বুহৎ অগগন্ধাৃত | গব।দূত /8 সের | বখানিয়ষে মৃচ্ছ। পাক করিবে। কথ্য জ্বা_- 

জণ্গন্ধা]! ৯২|০ £সরঃ? জল ৬৪ সের, শেন ১৬ সের। নপুংসক ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১১৮ 

সের, খেন ৩২ সের! দু ১৬ সের। কঙ্গ্রব্য--কাকৌলী, ক্ষীরক [কো লী, ধ্ি, বুদ্ধি) মেদ, 

মহ্যযেদ, জীবক' ধব5ক, আ।লকুণীবীজ, এল ই, বষ্টিনধু, ত্রাক্ষা, মুগাণা, মানাণী, জীবনস্তী, 

পপুল, বেড়েল।, শতমূলী ও $মিকুষ্মাও ; এই সকল ভ্রব্য শিলত /১ সের | পাক শেসে দত 

ছা/কয়া লইলে। শীঠল হলে ঠক্ষুচিনি ৩২ ততাল। গু মদু ৩২ তিশা! মিশ্রিত করিবে। 

মাত1* আন। ব||* তোলা। 

রৃহৎ চন্দনাদি তৈল। বগা ও অন্যান্ত শোষরোগে রোগীর জর, 

এ1গশল, উদ্রাময় ও পোথ প্রভৃতি উপদ্রব হস হইলে অথবা বাতপিত্ত প্রধান 

রোগীর শারীরিক কশত।) শ্বাস, কাস ও রক্তবমন প্রভৃতি লঙ্ষিত হইলে, এই 

তৈল তাহার গাঞ্রে মালিশ করিতে দিবে; কিন্তু ষষ্মারোগের "প্রবলাবস্থায় 

তৈল মর্দন নিষিদ্ধ । 
বুহ চন্পদনাদিতৈল। তিলতৈল /৪ মের বথানিগ্নবে মুচ্ছণ গাক করিবে। কষা থ্যপ্রব্য-_- 

লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের। দধির মাত ১৬সের | কক্ষদ্রব্য _রক্তচন্দন, 

বালা, নণী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্কাষ্ঠ, মগ্রিষ্ঠা' সরলকা্ঠ, দেবদার, শঠী, এলাইচ, 

খাটাশী; নাগেশ্বর, তেজপাতা, শিলারস, মুরামাংসী' ক্মটামাংসী, কাকলা, প্রিয় মুখ 

হরিজ্রা, দারুহরিজ্রা, শ্টমালত।, অগস্তমূল, লঙাকস্তরী, লব, অগুরু, কুগ্ছুম। দারুচিনি, 
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রেণুক] ও লানুকা, ইহাদের প্রতেকে ২ তোলা । গাকার্থ গল ১৬ সের। পরে গন্ধ 

প্রদান করিয়! যথানিয়মে পাক শেষ করিবে। 

বাসাচন্দনাদিতৈল | বদনা, উব্তঃক্ষত ও ব্যায়াযশোষ প্রভৃতি রোগে 

রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে এবং গর, উদরামর ও শোথ প্রত্থভি উপ- 

দ্রব বিগ্ঠষান না থাকিলে অথবা বায়ু ও পিত্তপ্রধান শ্বাপ ও কাসযুক্ত 

বোঁগীকে এই তৈল সমস্ত গাত্রে) বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও সন্ধিতে মালিশ 

করিতে দ্বে। এই তৈল সবল অগ্নি ব্যক্তিকে ২০২৫ ফৌট। মারায় 

উষ্ণছুদ্ধ সহ মেবন করিতে দেওয়। যাইতে পারে; রোগের প্রবলত। দৃষ্ট 

হইলে বা গ্নেম্সপ্রধান অবস্থার তৈল মর্দন নিষিদ্ধ । তৈল মর্দন করাইয়। 
রোগীকে ঈষছুষ্ণ জলে স্নান করাইবে। 

বাসাচন্দনাদ তৈল! প্রস্ততবাধ ২৩৪ পুষ্ঠায় উষ্ঠব। | 

যন্মারোগে--রক্তবমন ও সরক্তখ্রেম্মোদগীরণ-চিকিহস। | 

অলক্তকযোগ | বঙ্ষা, শোষ বা উরঃক্ষতরোগে রোগার রক্তবমন 

হইলে, এই ওধধ প্রাতে, মধ্যাঙ্ছে ও সঞ্যায় অথব। অবস্থাভেদে দ্রিনে ৩৪ 
বার ও রাত্রে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে। 

অলভ্তকষোগ। জলে আল্তা ভিজাইয়া দেই জল ২ ততাল। পরিমাণে লই! উঠ1/5 
মধু |* আনা বা আনা খিশ্রি৩ করিয়া লইবে। 

বিশল্যকরণীকাথ | বক্॥ শোষ ও উরঃক্ষত প্রভৃতি রোগে রে।গীর 

পুনঃপুনঃ রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ওঁধধ প্রাতে ও সন্ধায় সিদ্ধ করিয়া 

তাহাকে সেবন করিতে দিৰে। এই ওধধ রক্তাষাশয় এবং বভ্তাতিসারেও 
প্রয়োগ কর! যায়। 

বিশল্যকরণীক্াথ। ৰিশল।করণীর। আগ্নপানের) পাঠা২ তোল|, জল ৩২ তোলা, 

শেষ ৮ তোলা; অথবা পাতার রস ২ তোলা। 

চন্দনাদিযোগ | যক্জা। উর্ঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন লক্ষিত 

হইলে) এই ওষধ প্রাতে। মধ্যা্ছে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাতেদে রাত্রিতে সেবন 
করাইবে। 



রজিধক্মারোগ-চিকিৎসা | ২৫৭ 

৮শন1পিযোগ | রক্তচন্দন ও যষ্টমপু সমভাগে মর্দন করিয়া ছৃষ্ধের সহিত রোগীকে সেবন 
করাইবে। 

এলাদি গুড়িকা। বগা, উরঃক্ষত ব৷ অন্তান্ত শোষরোগে রোগীর 

রক্তবমন অথবা রক্ত বা পৃ মিশ্রিত গ্নেম্া নির্গত হইলে, এই ওষধ প্রাতে 
মধ্য।হে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাতেদে রাত্রিতে সেৰন করিতে দিবে । এই ওঁধধ 

রক্তপিততরোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান--জল। 

এলাদিগুড়িক।' প্রস্ততবিধি ৫০ পুষ্ঠায় দ্রষ্ৰ। | 

বাসাবলেহ । ঘক্মা, উবঃল্ষত খা অন্তান্ত শোষরোগে রোগীর রক্ত- 

মিশ্রিত ্রেন্সা অধিক পর্িম।ণে নির্গত হইলে এবং তৎ্সঙ্গে শ্বাস, বক্ষঃস্থল ও 

পাশ্সে বেদন! এবং স্বরতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ তাহাঁকে 
সেবন কিতে দিবে! অন্ুপান--উঞ্ণজল। 

বাসাবলে১। প্রস্ততাবধি ২২৫ প্ঠায় ডষ্টপ। | 

বাপাখণ্ড । হক্ষা, উরক্ষত ও বিবিধ শোষরোগে, রোগীর রক্তবমন, 

রক্ত বা পুঘ মিশ্রিত গ্নেম্া নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্থে বেদনা ও শ্বাস বিদ্- 
মান থাকিলে, কোষ্ঠকাঠিগ অবস্থার এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । এই 
ওষধ রক্তপিন্ত, ক্ষতজজকাস ও ক্ষ্নকাসরেগে ব্যবহৃত হরর । এই ওধধ কোঁষ্ঠ- 

শুদ্ধিকারক, সুতরাং এ সমণ্ড রোগে উদরামর অবস্থায় প্রয়োগ করিবে না। 
অন্ুপান-উঞ্চজল । 

পাসাথগু। প্রস্ততবিধি ২৩৫ পৃষ্ঠায় অষ্টণা। 

বৃহৎ বাসাবলেহ। বক্ষা ও শোষরোগে রোগীর রক্ত বা পৃ 
মিশ্রিত কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শদেশ 
প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও জর প্রভৃতি উপদ্রব দুষ্ট হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--উঞ্জল । 

বৃহৎ বাসাবলেহ। বৃহত্তী ১** তোলা, কণ্টকারী ২** তোলা, বাসক মূলের ছাল ২৯ 
তোলা ও বামনহাটীরছাল ২০* তোল|, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। এই কাথে ইক্ষুচিনি 
২ সের মিশ্রিত করত পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে উহাতে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা 
এবং কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজগাতা, মুরামাংসী, বেণারমূল, লবঙ্গ, নাগেগর, দারুচিনি, 



২৫৮ আয়ু্রেদ-শিক্ষা। 

বামনহ।টা, ধালা ও মুখা) ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ২ তোলা দিবে এবং পক শেষে চূল্লী 

ইইতে পাত্র অব৩রণ করিয়া ঘৃত ১৬ তোলা এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোল৷ প্রদান 

করিবে। মাত্রা অদ্ধ তোলা। 

বাপাকুম্লাগুখণ্ড | ক্ষমা) উরঃক্ষত প্রথব। শোধরোগে রোগীর প্রবল 

বমন অথবা! রক্তের সহিত এ্রে্স। ব। পৃ'্যমিশ্রিত কাপ লক্ষিত হইলে অথবা 
কাসে ছুর্ণন্ধ অনুমিত হইলে, তাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । বঙ্ষ।- 

রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্থে বেদনা, শ্বাস, পাও ব। কামলা ও বমন প্রত্ৃতি 

উপদ্রব লকঞ্ষিত হইলে, এই ওষধ অতি উপকারী । রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতজ 

কাসেও এই ওষধ ব্যবহৃত হইরা থাকে । 

বাসাকুমাগুপঞ্ড। বাসকঙাল /৮ তের, জল ৬$ সের, শেন ১৬ পের। পুরাতণ কুমাতের 

শাস চূর্ণ ৪০* তোল লইয়া উহাকে /8 সের ঘ্ৃতে এজি উহার সাও ইন্ক'০নি ৮*০ 

তোলা এবং উল্লিণিত বাসকের কাথ মিশ্রিত করত পাক করিবে । পাকাবদানে মহ আগতে 

মুখা, আমলকী, বংশলে চন, ধ[মনহ[টাঃ দাক্তচিনি, 0তজপাতা ও এলাইচ) ইহাদের প্রতো- 

কেন্ন চূর্ণ ২ তোলা! এবং এল্বালুক।, সত ঠ, ধনে, মরিচ) ইহাদের প্রতোকের চু ৮ ০ঠাল। ও 
পিপুলচুর্ণ ৩২ তোল। প্রদান করিবে! শীতল হইলে মধু/১ এক সের মিএিত করিবে। 

ম।ঞ11০ হইতে ৭ তোলা । 

শর্করাদ্যলৌহ | বঙ্গা। উরঃক্ষত ও পোধবোগে রক্তবমন দুষ্ঠ হলে 

অথবা রক্ত মাত ধ্েস্সা নিগত হহণে ও ৩খসগে অর দাহ? খদয়ে ও গা - 

দেশে বেধনা প্রভৃতি উপদ্রব লঙ্ষিত হইণে, এহ গধধ সেখন করিতে দিবে। 

এহ ওষধ গক্তপিওরোগে ব্যবহৃত হম্ব। অন্ুপান--ক্চ দুর্বার পপ অথব। 

পাক] বঙ্ডুমুরের রস। 

শক্র[দা লৌই। প্রস্তৃতবিধ ২৩৬ পৃষ্ঠ।য় ড্র । 

রত্তপিভাভ্তকরস | বদ্দা, উরঃক্ষত ও অগ্ঠাগ্ত শোষরোগে বক্তবমণ 

রগ ও দাহ গ্রভৃতি লক্ষণ দৃবষ্ হইলে এবং তৎসঙ্গে হৃদয় ও পা দেশে বেদনা 
হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে 

ব্যব্ঘত হইয়া থাকে । অন্পান-কচিদব্বার রস ও মধু অথবা! ইক্ষুচিণি 

এবং মধু। | 
রক্তপিত্তীস্তকরন। জন্রঃ লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্রহরিতাল ও গন্ধক, এই সকল 



রাজবক্ষমারোগ-চিকিৎসা । ২৫৯ 

জরব্য সমভাগে লইয়া বষ্টমধু, কিস্যিস্ ও গুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দন করিৰে। 

বটাও রতি । 

যক্ষমারোগে- শ্বামচিকিৎসা। 

শ্বাসকুঠার রস। যক্ষা! উন্ুঃক্ষত বা অন্তান্ত শোধরোগের প্রবলা- 

বস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হইলে এবং ততৎসঞ্গে জর, রক্তমিশ্রিত অথবা 
বিশুদ্ধ শ্রেম্সা। নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্খ্দেশে বেদনা এবং অন্থান্ত লক্ষণ দৃ্ 
হইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । এই ওধধ বাতশ্রেম্মার প্রবলাবস্থায় 

সেবনবিধি। অনুপান--ৰহেড়া ঘসা ও নধু। 
এ।সকুঠাররম। প্রস্তভৰিধি ৪৮ পুষ্ঠায় জষ্টবা | 

শ্ব(সচিজ্ত/মণি | বক্স! ও অন্ান্ত শোষরোগের প্রৰ্লাবস্থায় শ্বাসের 

প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং শ্বাস অত্যন্থ কষ্টুক্নক বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর 

পার্শ২-এল প্রস্থতি উপদ্রব প্রকাশ পালে, এই ইদন রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। অনুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু অথবা] বতেউ়: ঘা! ও মধু। 

াসচিম্থানাণ। প্রশ্ত তবাধ ৪৮ পুগাঁপ জষ্টবা | 

শ্বাসকাসচিন্তামণি | বন্া, উরক্ষেত ও অন্ান্ত রোগের প্রবলা- 

বস্তায় শ্বাসের প্রবলতা ও শ্বাস-কষ্ট দুষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে, রক্ত ব! পৃ'ষ 

মিশ্রিত শ্রেন্ু। অথবা কেবলমাত্র গ্রেম্মা কাসের সঙ্গে নির্গত হইলে, এই ওঁধধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ষধ শ্বাসজকাসে ও বাতজকাসে ব্যব্ 

হয়। অন্থপান_-পিপুল চুর্ণ ও মধু। 

হাসকাসচিস্তানণি। পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ) ইহাদের প্রভোকের ১ ভাগ, মুক্ত! অর্ধথভাগ, 

গন্ধক ২ ন্ভাগ ও অভ্র ২ ভাগ এৰং লৌহ ৪ ভাগ; এই সকল ড্রবা একত্র মদ্দন করিয়া 

কণ্টকারীর ক্কাথ, ছাগীহ্গ্ধ, ষষ্টিমধূর কাথ ও পানের রসে বথাক্রমে সাতবার ভাবনা গিবে। 
বটী ২রতি! 

বন্ারোগে-_ প্রমেহ-চিকিৎসা |. 

বৃহৎ বঙ্গেখ্বররস | ব্যৰায় শোব বা বন্মারোগে শুক্রক্ষরণ, মুক্ধা- 

ধিক্য অথব! প্রমেহের অগ্থান্ লক্ষণ দুষ্ট হইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দ্িবে। অনুপান--বজ্ঞড়ুমুর চর্ণ ও মধু অথবা গবাদুপ্ধ | 



২৬০ আয়ুর্ষেষদ-শিক্ষা | 

বৃহৎ বঙ্গেখররস। বঙ্গ, রস, গন্ধক, রূপ, কপূর ও অভ্র; ইহাদের প্রতোকের ২ তোলা, 

স্বর্ণ ও যুক্ত); ইহাদের প্রতোকের ॥* তোলা একত্র মর্দন করিয়া! কেন্তর্ত্যার রসে ৭ ৰার 

ভাবনা দিবে। ৰটী২ রতি। 

অপুর্ববমালিনীবসন্ত | ষগ্মাঃ ব্যবায়শোষ ৰা অন্যান্ত ক্ষযরোগে 

শুকরক্ষরণ, প্রত্নাবে জালা, মৃত্রাধিক্য অথৰা প্রমেহের অন্থান্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, 
এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিৰে। ইহ]! প্রমেহাশ্িত জ্বরে ও জীর্ণ- 

জরে প্রয়োগ করা যায়। ব্যৰায় শোষে ৰোগী অত্যন্ত ক₹শ হইলে, এই ইষধ 

সেবন করিতে দিৰে। অন্ুপান--গুলঞ্চের বস ও চিনি। 

অপূর্ধমালিনীনসন্ত। বৈক্লাশ্ (অভাদ্ৰ পীতৰর্ণ কডিভন্ম ), অল" অযুৃভীকরণবিধি 
অনুসারে ত।ম ভন্মা। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপা, বঙ্গ, প্রবাল, রসসিন্দ্র, লৌভ, সোহাগার থে এৰং 

শঞতয়; এই সকল দ্ূব। সমভাগে লইয়! ৰেণার মূলর ক্কাণ, শঠ্ষুলীর রস ও ভরিদ্রার রে 

বথারু:ম সাত ন।ভ বার ভাবন| পিতা কন্ত রী ও কপূব ইাদের প্রতারক বৈকান্তের সমান 

মিশ্রিত করিব । ব্টী২ রি 

বসন্তকুম্তমাকররদ | বা) ব্যবায়শোব এৰং অন্তান্ত শোষরোগে 

শুরুক্ষরণ, মুত্রাধিকা, প্রশ্াৰে আল! অথব। প্রম্হজনিত বিবিধ লঙ্গণ দুষ্ট 

হইলে, এই ইধপ প্রে।গীকে সেবন করিন্ডে দ্িৰে। বাবায় শোষে অত্যধিক 

শুক্রক্রয় ৰশতঃ বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগে বিশেষ উপ- 

কার হয়। উহ! অভ্ান্ত গুরূবদ্ধক এবং বুম নিবারক | 'ন্ুপান- 

ঘৃত, মধু ও চিনি। 

বসন্তকুন্বমাকর রস। স্বণ ও রৌপ।; ইহাদের প্রতোকে ২ ভাগ; বর্গ, সীসা ও লৌহ । 
ইহাদের প্রতেক ৩ ভাগ, আন্ত প্রবাল ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেকে ৪ ভাগ; এই সমুদয় 

একত্র মর্দন করিরা ঘথাক্রমে গবা ভুদ্দ। উক্ষুরস, বাদকছ।লের কাথ, লাক্ষার ক্কাথ, বাশার 

ক্কাথ, কদলীমু.লর রস, কলার মোচার রস, পঞ্চের রস, মালতীফুলের রস ও কুক্কুমের ককাথে 

+ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ স্বর্ণের সমান কন্তরী মিশ্রিত করিবে । ৰ্টী২ রতি। 

চন্দ্রকান্তিরন | যদ্ম1 ও ব্যবায় শোষ ও অন্যান্য ক্ষররোগে রোগীর 

শুক্রক্ষপ়, প্রশ্াৰে জালা, মৃত্রাধিক্য অথব। প্রমেহজনিত অন্যান্ত লক্ষণ দুষ্ট 
হইলে এবং রোগী অত্যান্ত কশ হইলে, এই ওষধ পেবন করিতে দিবে | এই 
উষধ মৃত্রাতিপাৰে অত্যন্ত উপক্কাবী। অন্ুপান-মৃত্রাধিক্যাবস্থায় আমলক্ষী- 
রণ, শুক্রক্ষয়ে ষজ্ঞডমুর চর্ণ বা শতমূলীর রস। 



রাজযঙ্গমারো গ-চিকিৎসা | ২৬১ 

চন্্রকান্তিরস। রস, পন্ধক, অভ্র, রৌপা, হরিতাল, কীসা, লৌহ, বেণারমূল; স্বর্ণ 

মাক্ষিক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রতোকে সমভাগ এবং সর্ব সমান বঙ্গ; একত্র মর্দন করিয়া 

জামহালের কাথ, আমলকীরস, কুলখকলায়ের ক্কাখ, লক্জ'বতীর রদ, ৰটের খুরির রস ও 

শিমুলের মূলের রসে ষথাক্রমে ৩ বার ভাৰন] দিয়া পরে জাতীফল, লবঙ্গ, মুখা, দারুচি'ন, 

এলাইচ ও জধিত্রী; এই সকল ভ্রবোর প্রন্টোঃকর চূর্ণ পারদের সমান মিশ্রিত করিবে। 
বটীংরতি। |] 

বৃহৎ মকরধ্বজ | বক্ষা, ব্যবার় শোব এবং অন্তান্ত ক্ষয়রোগে শুক্র- 

ক্ষরণ ও মৃত্রাধিক্য প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, এবং ষক্ষাঃ 

উরংক্ষত ৰা শৌষবোশীর বস|দি ধাতুসমূহের পোবণার্থ এই গুঁষধ সেবন 
করাইবে। ব্যবায় শোষে এবং বগ্মারোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, 
এই উষধ সেবন মত্যন্ত আৰণ্ুক | অন্ুপান--পানের রস ও মধু। | 

বুহৎ মকরপ্বজ। ম্বণ ২ ভাগ এবং বঙ্গ) মুক্ত! লোঠ, জাতীফল, জয়িত্রী, রূপা, কানা, 

রসসেন্দুর, প্রবল। কপ রী, কপূর € অদ্রঃ ইহাদের প্রভোকে ১ ভগ এবং স্বর্থসিন্দুর ৪ 
ভগ; এই সকল ড্রৰা একভ্র করত জুল মর্দন করিবে । বটী ২ রভি। 

বন্ষবারেগে-বেদনাচিকিৎসা | 

শতপুষ্পাদিলেপ। যপ্জারোগে রোগীর স্বদ্ধে, মস্তক ও পার্থে বেদন। 

থাকিলে, এই প্রলেপ ঈষদুঞ্চ করিষ। রাত্রে ও পরাতে লাগাইবে ; এইরূপ 
ভাবে প্রত্যহ ২।৩ বার প্রলেপ লাগাইয়। দ্রিবে। 

শতপুষ্পাি লেপ | শুল্ফা, কুড়, বষ্টিমধুও শ্রগরপাছক] ও শ্বেতচন্দন ; এই সকল ভ্তব্য 

সমভাগে লইয়া ষর্দন করিবে, অনন্তর উহাতে কিঞ্চিৎ ঘ্ৃত বিশ্রত করিয়। লইথে। 

ৰলাদিলেপ। ষঙ্জারোগে রোগীর পার্খদেশে,। মন্তডকে ও স্বন্ধদেশে 

বেদন! থাকিলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্* করিয়া! এ সকল স্থানে প্রাতে ও রাত্রে 

২.৩ বার ক্রমান্বয় লাগাইয়া দিবে। 

বলাদিলেপ। বেড়েলা, রান্না, তিল, হষ্টিলধু, নীলোৎপল ও ঘ্বৃত; এই মকল সমভাগে 
লইয়া মর্দন করিবে | 

পলক্কষাদিলেপ। বদ্গারোগে রোগীর মস্তকে; পার্থধেশে ও বঙ্গ- 



২৬২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা । 

স্থলে বেদন। লঙ্ষিত হইলে, এই প্রলেপ ঈষদু্ণ করিয়া এ সকল স্থানে দিনে 

২৩ বার ও বাত্রে ১১ বার লাগাইয়। দ্িবে। 

পলক্ষষাদিলেপ | গুগ গুলুঃ দেৰদারু, খেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত ; স্যাতীগে লইঘা মর্দান 
করিয়া লইবে। 

বন্ষমারোগে--উদরাময়-চিকিৎস|। 

জতীফলাদিচর্ণ | যল্সরোগীর উদরামত় মর্থাৎ পাতলা দাস্ত লক্ষিত 

হইলে এবং তংসঙ্গে, ম্বররভঙ্গ। ক্বন্ধদেশ বা মস্তকে বেদনা, মাথায় ভার, অন্ে- 

অফুচি, কাস ও শ্বাস প্রন্ৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ তাহ|কে পেবন 

করিতে দিবে । অন্ুপান--উষ্ণ্ল। প্রাতে ব৷ সন্ধ্যার পূর্বে সেব্য। 

জাতীফলাদি চর্ণ। জাহীফল, বিডঙ্গ, রক্গচিতা, তগরপাঢকা, কৃঞ্কতিলের শস, তালীশ- 

পর, রক্তচন্দন, ওঠ, লবঙ্গ, কৃষ্কজীরা। কপূরি, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, ৰংশ- 

লোচন, দারুচিনি, তেদ্পাতা। এলা।ইচ ৫ নাগেশর : এই সকল দবোর প্রত্তাকের চ্ণ ২ 

তে।লা, শে।ধিত সিদ্ছিপত্র চর্ণ ৫৬ োল। এবং ইক্ষুচিশি সর্চূ্ণের সমন, এই সমুদয় স্ম। 

প্রকার মর্দন করিবে । মাত্র! ৭০ আনা বা।* আনা। 

ত্রিকটাাদিতুর্ণ। ব্ারোগীর উদরামন়্ অর্থাৎ আম বার নির্গত 

হইলে ও তৎসঙ্গে শ্বাস, মেহ অর্থাৎ শ্ক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, পাও বা! কামলা 
এবং হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব দুষ্ট হইলে, এই ওধধ তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে । অনুপান--মারাঁপানের রন ও মধু। 

ব্রিকটাদি চুর্ণ। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরাতকী, জাধলা, বেড়া, এলাইচ, জায়ফল ও 

লবঙ্গ; ইহাদের প্রতে'কের ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোল!। এই সমুদয় একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ 

মধুর সহিত মাড়িবে। মাত্র! /* আন[। 

মহ[রাজ নৃপতিবল্লভরম | যপ্মারোগীর প্রবল উদধাময় দৃষ্ট হইলে 

অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পাতগ। দাস্ত বা আমসংযুক্ত পাতপ্লা মল নির্গত হইলে ও তৎ- 

স্ঙ্গে উরে বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্খ ও মন্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত 

ৰা শ্লেম্সা নিঃসরণ, অরুচি, হৃদয়ে দাহ ও প্রেহ প্রভৃতি উপত্রব দৃষ্ট হইলে, 
এই ওধধ তাহাকে জীরাচুর্ণ ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দ্িবে। 



রাঁজধর্থমারোগ-চিকিৎসা । ২৬৬ 

মহ।র।জ নৃপতবল্লভ্রস। কান্তলৌহ ৬তোল! এবং অভ্র, অমুতীকরণ নিয়মাহুসারে 

তায়ভন্ম+ রৌপা ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রতোকে ২ তোলা এবং স্বর্ণ, মুক্ত।, সোহাগায় খৈ, 

কাকড়াশৃঙ্গা, গজপিগ্স সী, দন্তীযুূল' মরিচ, তেজপাত|, ষমানী, ।বালা। ঠ,ধনে সৈন্ধব- 

লবণ, কপূর, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও খিষ ; ইহাদের প্রতোকের চুর্ণ ১ তোলা, তেউড়ীমুল চর্ণ 

২ তোলা এবং লবঙ্গ, জয়ী, জায়ফল ও দারুচিনি ; ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ৮ ভোলা ও 

সমস্ত দ্রবোর অদ্দেক বিট.লবণ, এৰং বিট লবণ সহ সমস্ত দানার সমান ছোট এলাইচ চূর্ণ; 

এই সমস্ত চূর্ণ একর করিয়া মর্দণ পূর্বক ছাগী হুগ্ধেগ বার ও ছোলঙ্গলেবুর রসে এবার 

ভাবনা দিবে | বটা ১০ রতি। 

পঞ্চামৃতপর্পটী। বক্ষ। এবং অন্তান্ত শোষে রোগীর প্রবল উদ্নরাময় 

দুষ্ট হইলে এবং ততসঙ্গে হস্ত, পদ ও অন্ঠান্ত অঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই 

ওধধ সেবন করিতে দিবে। যা ব। অন্তান্ত শোষরোগীর কান, শ্বাস, যেহ। 

রক্তবমন বা অন্তান্ত উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন 
বিধি। প্রথম দিন প্রাতে ছুই রতি সেবন করিতে দিবে, অনন্তর প্রত্যহ 

প্রাতে ২ রত নিবমে মাত্রা বৃদ্ধি করিবা ১ রতি পব্যস্ত সেবন করিতে দিবে 

ও পুনরায় ২ .রতি নিয়মে প্রভাহ মারা হাস কর্সিবে। অন্ুপান ধনেও 

জীরার কাথ। শৌথ।ধকো, এই গধধ সেবনকালে লবণ জল বর্ধন করিয়। 

হুপ্ধ সেবন করিতে দিবে । 
পঞ্চামৃতপর্পটা। প্রস্তত(বেধি ১৭৫ পায় রুপা | 

স্বর্ণপর্পটী | যক্ষা, উব্ঃক্ষত ও শোবরোগীর উদরাময় প্রবল হইলে 

এবং তৎসঙ্গে শোথ ক্রমশঃ রদ্ধি পাইলে, তাহাকে এই ওধধ সেবন করিতে 

দিবে। ক্ষরবেগীর জ্বর, কাপ, শ্বাপ ও পাখদেণ এবং দয় প্রস্ততি স্থানে 

বেদনা, এই সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে অথবা প্র সকল 

উপপ্রব উদরাময়ের সঙ্গে বিগ্তমান না থাকিলেও এই গুষধ সেবন করান কর্তব্য 
অর্থাৎ উদ্দরাময় এবং শোথ উতর্নের প্রকোপপন্ধে এই ওষধ সেবন করান 

আবশ্তক। ওঁধধ প্রথম দিন প্রাতে ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। 
এবং প্রতাহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ১০ নতি পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবে, 

অনন্তর ১ বৃতি পরিমাণে হাস করিবে । ওষধ সেবন কালে উদরাময় অত্যও 

প্রবল থাকিলে প্রথমাবস্থায়, সঙ্গণ দুগ্ধ অথবা'জ!রা। মরিচঃ ধনে ও সৈন্ধবলবণ 

সংযোগে ছাগমাংস ও জাঙ্গলমাংসের পাতল। ঘুষ রোগকে প্রদান করিবে; 



২৬৪ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। 

তৎপর মল গাঢ় হইয়া! আসিলে অর্থাৎ ২৩ দিন পরে এ সমস্ত গথ্য পরিবর্তন 
করির! লবণ জল বর্জন পূর্বক ছৃগ্ধার বথেচ্ছা নির্ভ়চিত্তে সেবন করিতে দিৰে। 
অনুপান- ছুগ্ধ। 

স্বণ্পর্পটী। প্রস্তবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় ষ্টবা। 

বিজয়পর্পটী | বক্মা এবং শো রোগীর প্রবল উদরাষয় অর্থাৎ আম 

ব৷ রক্তসংযুক্ত মল অথবা পাতল৷ দাস্ত হইলে ও ততৎসঙ্গে হস্ত, পদ প্রভৃতি 

শরীরে বা সর্বাঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই গধধ ভাহাকে সেবন করিতে 

দিবে । ষক্ষারোগীর, জ্বর? কাপ ও পারশ্বদেশে বেদনা, প্রযেহ, শ্বাস, স্বরভতঙ্গ 

এবং অন্তান্ত ঘাবতীয় লক্ষণ উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ সেবন 

করান কর্তব্য । প্রথম দিন ২ রতি প্রযোজ্য; অনন্তর প্রস্ত্যহ প্রাতে ১ বুতি 

মাত্র। বৃদ্ধি করিয়া ১০ রূতি পর্য্যন্ত সেখন করাইর1 পুনরায় ১ রতি ক্রমে যাত। 

হাস করিৰে। পথ্য স্বর্ণপর্পটীবং। শোব প্রবল হইলে, লবণ ও জল ৰজ্জন 
করিয়া ওষধ প্রয়োগ করিবে । অগুপান-_ছুগ্ধ। 

বিজয়পর্পটা। আমলাঁস৷ গন্ধক ভূঙ্গরাজরসে তিন বার ভাঁৰন] দিয়] লোহপাত্রে আম্মির 

উত্তাপে গালাইয়া তৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে, পরে এ গন্ধন্ধ ৮ তোলা ও ভিঙ্গুলাথ পারদ 

& তোলা লইয়া উহার সহিত রূপ। ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈজ্ঞান্ত ॥* তোলা ও যুক্ত 

|* জানা একওর করিয়। নর্দান পূর্বক কজ্জলী করিবে | অনন্তর পর্পটা পাকের নিষ্বমান্থুসারে 
লৌহ পাত্জে কুল কাছের অগ্নিঙ্র! পাক করিলে । 

বন্বারোগে_ শোথ-চিকিহন।। 
শোখকালানল রস | যক্ষা, উরঃক্ষত এবং শোবরোগার হস্ত) পর্দ 

প্রভৃতি স্থানে শোথখ এবং তৎ্সঙ্গে জবর) শ্বাস, কান ও সামান্ত উদরাময় 

প্রতি উপসর্গ দৃষ্ঠ হইলে, এই ওবধ সেবন করাইবে। যদ্মারোগীর শোথের 

প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অথচ উদরাময়ের অরতাসত্বে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। 
অনুপাণ--কুলেখাড়া পাতার বস ও মধু। 

শোথকালানল রস| প্রস্তুত বধি ১৭৬ পৃষ্ঠার প্রষ্টবা। 

 ক্ষেত্রপালরস । বন্ধা। উরঃক্ষত এবং শোষরোগীর হস্ত ও পদাদি স্থানে 

শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে উদরাময়) জর, কাল) অগ্রিষান্দ্য, শ্বাস, 



রাজধস্থমারোগ-চিকিতসা | ২৬৫ 

এবং পার্থ দেশে? স্ন্ধ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওধ 

ভাহাকে সেবন করিতে দিবে । শোধের গ্রবলাবস্থায় এবং ভতসঙ্গে উদরাষয়ের 

ঈষৎ গ্রকোপসত্বে এই উষধ সেৰন করান উচিত ইহা সেৰন কালে লবণ 
ও জল বর্জন পূর্বক ছুপগ্ধাতর গধ্য দেওয়] একান্ত কর্তব্য। অনুপান-_দুগ্ধ। 

ক্ষেত্রপালরস। প্রস্থতবিধি ২০৬ পষ্টায়ংভ্রষ্টৰয | 

সবর্ণগর্প টী | বক্ষা। উরঃক্ষভ এৰং শোবষরোগে শোথ প্রবল হইলে অথব। 

তৎসঙ্গে উদরামর দুষ্ট হইলে, এই ওষধ বথানিরঙে সেবন করাইবে। পথ্য-_ 
দুষ্ধান ; লৰণ ও জল ৰজ্জন বিধের | 

দ্ণপর্পটা। প্রস্তৃতবিখি ১৯১ পচা দরুখা। 

যন্গমারোগে-পথ্য | 

যন্মা, উরঃক্ষত ও শোব রোগীকে পুরাতন শ!লি তণুলের অন্ন) যব ও 
গষের রুটা, মুগ ও ছোলার ঘুষ এবং ছাগ, জাঙগল পক্ষী, মৃগমাংস যুব, 

ছাগছুপ্ধ, ছাগ দৃগ্ধোৎগন্র যাখন ও তৃত, কলার যোচা, গব্যবূত, মাহিব দ্বৃত। 

মিছরি, পল্তা ও শজিনা। পপ্রতৃভি দ্রব্য ও সৈন্ধবলৰণে পক ব্যগ্রনাদি প্রায়শঃ 

সেবন করিতে দিবে । 

যক্ারোগীর শ্বাস) কাপ ও হর প্রভৃতি উপজ্রবের হাস হইলে) পাক! আষ, 

পাক! কাঠাল, কিস্মিস্। খর্ভর) পানিফল ও নারিকেল গ্রতৃতি দ্রব্য রোগীকে 

আগ্রবলানুসারে প্রদান কবিবে। 

কপূর, কল্ত,রী, শ্বেতচনদন, অবগাহন মান, অট্রালিকার বাস, মাল্যধারণ,। 
হর্যজনৰক গীত-বাগ্য শ্রবণ, নৃত্য দর্শন, জ্যোত্না) উৎকৃষ্ট বসন ধারণ) যজ্ঞ) দান) 

দেবতা পুজা এবং মনের তুষ্টিজনক অন্-পানীয়) এই সমস্ত বপ্মীরোগীর পক্ষে 
হিতকর। 



২৬৬ আযুর্বেধদ-শিক্ষা | 

রক্তপি্ত-চিকিৎসা | 
শ্লৈচ্ষিক রক্তপিতের লক্ষণ শ্রেম্মাধিক্য রক্তপিত্তে তন, ঈষৎ 

পাঞুবর্ণ, অন্পন্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়। 

বাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ | বাতিক রুক্তপিত্তে রু্ণ ৰা অরুণবর্ণ 
ফেণাযুক্ত পাতলা ও রুক্ষ রক্ত নির্গত হয়। 

পৈত্তিক রক্তপাত্তের লক্ষণ | পিক্তাধিক্য রুক্তপিত্তে কষায় (কাথের 

নায়) বর্ণ বিশিষ্ট অথৰ! কুষ্ণবর্ণ, গেযুঞ্জাত, চিকুণ। গৃহধ্মবৎ বর্ণযুক্ত অথবা 
সৌবীরাঞ্জন সদৃশ রক্ত নির্গত হয়। 

দ্বিদোষজ রক্তপিত্তের লক্ষণ | বায় পিত্ত ও শ্লেম্ম। ইহাদের মধ্যে 
ছুই দোষের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, উহাকে দ্বিদোধঞ্জ রক্তপিত্ত কহে। 

সান্নিপাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ । বাতিক, পৈশ্িক ও শ্নৈন্মিক 
এই জ্রিৰিধ রক্তশিত্তের লক্ষণ মিপিত হইলে, সান্নিপাতিক বুক্তপিত্ত কহে। 

দেভেদে রক্তপিন্তের গতি নির্দেশ । কফদংস্থ্ রক্তপি্ত উর্দ- 
গাষী হয় অর্থাৎ কর্ণ, নাস! ও মুখ হইতে বিৰিধৰর্ণ বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। 

বাতাশ্রিভ রূক্তপিত্ত অধোগামী হইয়া থাকে অর্থ।ং লিঙ্গ, যোনি ও গুহদ্বার 

হইতে বুক্ত নির্গত হয়। বাতগ্রেশ্সাশিত রক্তপিন্ত উদ্ধ ও অধোগামী হইয়া 

নির্গত হয় এবং অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সময়ে সময়ে লোমঞুপ হইতেও বুঞ্ত 

নির্গত হয়। 
রক্তপিত্তের উপদ্রব | রক্পিত্তরোগে শরীরের দুর্বলতা) শ্বাস, 

কান, জর, বমি, ষন্ততা, পাঠুতা, দাহ, মুচ্ছ। ভুক্তদ্রব্যের বিদঞ্ধ পাক, অধী- 

রতা, হৃদয়ে অপহা বেদনা, পিপানা, দ্াস্ত; মস্তকের তাপ, পুষনির্গম, আহারে 
অনিচ্ছা, অপরিপাক ও মাংস প্রঞ্কালন জলবত বক্তের বিকৃতি; এই সকল 

উপসর্গ দৃষ্ট হয়। 

রক্তপিত্তের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । রক্তপিত্ত একদোষঞ্জ হইলে সাধ্য, 
দ্বিদে(বজ হইলে যাপ্য এবং (ঞদোধ সমূতপপ্ন রূক্তপিত্তরোগ অপাধ্য। মন্দ|গি) 

ব্যাধি কর্তৃক দেহের ক্ষীণতা, বাদ্ধক্য, অরুচি বশতঃ তোঁজনে অনিচ্ছা এবং 
প্রবলবেগে রক্ত নির্গমন, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রক্তপিস্ত রোগী অপাধ্য। 
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উন্বভ!গ অর্থাৎ মুখ, নাপিকা ও কর্ণ হইতে রক্তআব হইলে; এ ভর্ধগত 
বক্তুপিত্ত সাধ্য। অধোতাগ অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহৃদ্বার হইতে রক্ত 

ত্রাব হইলে উহা ষাপ্য। রক্তপিত্তের প্রকোপ বশত, উদ্ধ' ও অধঃ এই 
উততয়মার্গ হইতে এক সময়ে রক্তআব হইলে উহা অপাধ্য। 

পুর্বোলিখিত উর্ধগত রক্তপিজরোগ অন্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, 
এৰং শ্বাস, কাসাদি উপদ্রব না থাকিলে অনচ রক্তপিন্ত অল্প ৰেগমুক্ত 

হইলে অর্থাৎ রক্ত অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইলে, সবল রোগীর পক্ষে 

উহ] সাধ্য এৰং হেষন্ত ও শরৎ খতুতে উর্ধাগত বক্তপিত্ত উৎপন্ন হইলে, 
ভাহাও সাধ্য হয়। 

মাংস ধোত জলের গ্তায় পচা গন্ধবুক্ত। কর্দমাজ্ত-জলসদৃশ, মেদ, পৃ'্ষ ও 
রক্ত সদৃশ, য্ৎ খণ্ডের স্তায় বা পাঁকাজাম ফলের ন্তায় রুঞ্ণ ৰা নীলবর্ণ ও 
অত্যন্ত দুর্গদ্ধমুক্ত এৰং ইন্দধনুৰ ন্যায় বিবিধ বর্ণমূক্ত উদ্ধ ব! অধোগামী পিশ্ত- 

সংঘুক্ত বৃক্ত নির্গত হইলে, উহ! 'গপাধ্য এবং পুর্বোলিখিত উপদ্রবসমূত 

খিগ্ঠষান থাকিলে সেই ৰক্তাপত্ত ও অসাধ্য। 

যে রক্তরপিন্ত রোগী দৃগ্য (্টপটাদি পদার্থ) এবং অদৃশ্য (এগ্ভমার্গা।দ) 
সমস্ত বুভ্তবর্ণ দর্শন করে, সেই রোগীর রক্তপিভ অসাধ্য । যে রক্তপিতবোগী 

অঠ্যধিক বুক্তৰ্ষন করে ও লোহিত উগাৰ দর্শন করে ও যাহার চক্ষুপ্ব 

বুজবর্ণ, সেই রোগী ৰিন& হয়। 

রক্তপির্ত-চিকিৎসা-বিধি। 

অতিরিক্ত রৌদ্র, ব্যায়াম, পরিশ্রমসাধ্য কার্য, শোক, পথপর্যযটন, 
অত্যধিক স্ত্রীসহবাস এবং তীক্ষ দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, ক্ষাবায্মক দ্রব্য, লবণ ও কটু- 

রস ৰিশিষ্ট দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত প্রকৃপিত হইলে রক্তও প্রকুপিত্ত হয়, 

অতএৰ পিত্ত ও রক্ত ডতগ্সের প্রকোপৰশত্কঃ এই ৰোগ উৎপন্ন হয়, কোন 

কোন প্রা্টীন গ্রন্থকর্তী ৰলেন যে, পিভ রূক্তবর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া! নিঃহৃদ্ধ 

হয়, এই জন্ত শাস্ে উহা রক্তপিত নাষে কথিত হইয়াছে; এই রক্তপিত্ 
উদ্ধগাষী ও অধোগাষী এৰং রোগের প্রকোপ কালে বিবিধ উপদ্রৰ উৎপাদন 
করে। উর্ধগা্ী রক্তপিভের এই সকল প্রধান কারণ সহজেই পরিজ্ঞাত 
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হওয়! যায়; হৃংপিগুস্থ বৃহত্ধমনী এবং শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ও তের পীড়া 
বশতঃ বক্তত্রাব হইত্বা থাকে । এ সমন্ত যন্ত্র হইতে রক্তত্রাব হইলে এ 
রক্তপিত্ত ষক্মারোগে পরিণত হয়। বক্তগিত্ররোগে লোমকুপ, নাসারদ্ধ। কর্ণ, 
পৰ্কাশয়, যুখ, লিঙ্গ, ষোনিদেশ বা মলদ্বার হইতে রক্তত্রাৰ হইয়া 
থাকে, কিন্ত স্ত্রীলোকদিগের খতুকাঁলে যে বজঃ নিঃন্ত হয়ঃ উহ] বুক্তপিত্ব- 

মধ্যে গণনীয় নহে। 

কর্ণৰিৰর এবং নাসারদ্ধ, হইতে ৰে রক্ত নির্গস্ধ হয়, সেই রক্ত কর্ণবিবরের 
ৰাহদেশ ও নাসারন্ধের সম্মুখভাগ হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিঃহুত হইলে, 
সচরাচর জলবৎ পাতলা ঘষ্ট হয় এবং নাসারন্ধেব পশ্চাৎ ভাগ হইতে 

রক্ত নির্ম্ভ হইলে উহা! গাঢ়, কৃষ্তবর্ণ ও সামি শ্রিত দুষ্ট হয়। মুখ গহ্বরের 
বিৰিধ স্থানস্থিত রক্ত মুখনার্গ দ্বারা নিঃকৃত হয়। জিহ্বা, ভালু ও গঙদেশের 
অগ্যন্তর ও দাতের মাটি হইতে বে বক্ত নির্গত হয়, এ সকল রক্তে শ্নেম্াও 

ফেণু। ঘুক্ত লালা সংলগ্র থাকে ; খ্বাসমাগ, পরিপাক নলীবর উদ্ধাংশ ও পাকাশর 

স্থিত বক্তপিভের প্রকোপ ৰশতঃ মুখ হারা নির্গত হর। সাধারণতঃ 

উর্ধাগত রুক্তপিভে এৰং পোঁ্ভক বক্মারোগে রক্তব্ন একটী প্রধান লক্গণ। 

উত্তর রোগেই রভুনিঃলবণ দৃষ্ট হয়ঃ নিয়লিখিত কারণে রক্ত ৰন হইলে 

রক্তপিত্তরোগে পরিণঘ হয়, ৰথ]--পকাশয়ের ক্ষত বাকোনরূপ সাংঘাতিক 

পীড়া, য্তে রক্ত সঞ্চালিত হইলে, রপ্ত সমগ্রিভূত হওয়া, হৃংপিগুদ্বত্বের অব* 

রোধ হইলে বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি ও বিবিধ কারণে রক্তের বিকার হইলে, 

কক্স শিরার গাত্র হইতে রক্তত্রাৰ এবং স্রীলোকদিগের হ্বতাবতঃ বক্তআৰ ৰন্ধ 

হওয়।| বদ্া ও রক্তপিভৰোগের মধ্যে রক্তজাবে সাধারণতঃ ষে সকল প্রতেদ 

দৃষ্ট হয়, তাহ! এই_হক্সা রোগে রক্ত নির্ণমের পূর্বে কাসের বেগ উপস্থিত 
হয় ও কাপে নির্গত রক শ্রেন্বাদি মিশ্রিত থাকে, এইরূপ লক্ষণ প্রবমাবস্থান 

প্রায়শঃ দুই হয় এবং এ নির্গত রক্ত ক্ষারাত্মক এবং মুখ লবণাক্ত অনুভূত 

হয়) রোগী ৰক্ষঃস্থলে ভার ও বিবিধ কষ্ট অন্ুতৰ করে; কণনালী 
ুবৃম্বরু করে) কোনও কোনও স্থলে কাস ব্যতীত মুখ রে পরিপূর্ণ হয়, 
আবার সাান্ত কাসের পরে রক্ত নিঃশৃত হুইর়] থাকে এবং এ রক্ত অনে- 

কাংশে উদ্দ্বল ও ভঁহাতে ফেণ!| বিদ্বান থাকে । রভ্ুপিত্তরোগে নির্গত 
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রক্ত ঈবত কৃষণাভ এবং ঘনীভূত দৃষ্ট হয় এবং মুখ হইতে নিঃসৃত রক্ত, অশ্নরস- 
বিশিষ্ট, বমনের পূর্বে পক্াশয়ে অন্ুখ বোধ, সময় সময় বমন করিবার 

ইচ্ছা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও উদরে বেদনা বোধ হয় এবং অনেক সময়ে পক্কাশয়- 
স্থিত সঞ্চিত রক্ত মলের সহিত নির্গত হয়। যক্ষা ও রক্তপিত্তরোগের 

বাতাদি দোৰ এই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা নিরূপণ করা স্বুকঠিন, উহা! সামান্য লক্ষণ 
দ্বার| নিরূপণ করিবে । রক্তপিত্তের ও যক্ারোগের ভেদ উক্ত উভয় বোগের 

লক্ষণদ্বারাঁও নির্ণয় করা স্বুকঠিন, কারণ শৈদ্মিক রজপিত্তে শ্রেম্মা সংযুক্ত 

পিচ্ছিল রক্ত নির্গমন পুরে বর্ণিত হইয়াছ্ছে, এবং পৈত্তিক যক্মারোগে কাস, 

জ্বর,দাহ ও রক্ত নির্গমন ইত্যাদি উল্লেখ কর! হইয়াছে । রক্তপিততরোগের স্তায় 

যদ্দ।রোগেও দুর্ঘত।) শ্বাস, কা॥। ও জবর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে 

উভর রোগের পূর্ব ও বর্ডথান লক্ষণ ছারা রোগ নির্ধারণ করিতে হইলে, 
পুর্বন্ূপ অর্থাৎ রোগোপ.ত্তর পুর্ব লক্ষণও পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক? 

যেহেতু, নিদান অর্থাৎ রোগোখ্পাদক অহিতাচবরণ ও অহিতকর দ্রব্য 

সেবন রূপ কারণ। পূর্বরূণ অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবার পুর্ব লক্ষণ। রূপ 
অর্থাৎ লক্ষণ । উপশর অর্থাৎ গঁবধ প্ররোগ এবং আহারাদি দ্বারা রোগ 

প্রশমন বিষয়ের পরীক্ষা এবং সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ দোষ ও দৃব্য সংমিশ্রণরূপ 
ব্যাপার, এই পাঁচটার দ্বারাই উৎ্কট রোগ সকল নির্দেশ করা যায়; 

'কন্ত বগ্মা ও রক্তপিত্তের নিদান, সংপ্রাপ্তি ও উপশয় অনেকাংশে তুল্য, 

স্থভর[ং উধধ এবং পথ্যাদি দ্বান্] উভয়ের ভেদ সর্বত্র নির্ণর কর! সুকঠিন, 

পুর্ব লক্ষণ ও সাধারণ লক্ষণ দ্বান্না ইহার প্রত্তেদ যথাসন্তব স্থির করিবে । 

রক্তপিত্তরোগে শরীরের অবসন্নতাঃ শীতল ভ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠদেশ হইতে ধৃম 
নির্গমনবৎ বোধ, বমন, শ্বাস ও প্রশ্থাসে রক্তগন্ধ এই সক লক্ষণের 

২১টী বাতাদি দোঁষতেদে রোগ প্রকাশের পুর্বে (পুর্বরূপের অবস্থায়) 

লক্ষিত হয়) এবং কোন কোন স্থলে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্রই সান্লি- 
পাতিক রক্তপিত্তে পরিণত হয়। যদ্্ারোগে কাস, শ্বাস, গাত্র বেদনা, 

শ্লেম্ম নিঃসরণ (সর্দি। কাস) তালু, শোধ, বমি, অগ্রিমান্ধ্য, প্রবল সর্দি) 

নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর শুক্লতাঃ মাংস ভোঙ্ধনে বলবতী ইচ্ছা» ভ্ত্রীসহবাসে 

অত্যন্ত আকাজ্ষ। এবং স্বপ্নে কাকাদি পক্ষা ও বিভীষিকা দর্শন ইত্যাদি 
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লক্ষণের মধ্যে ২। ৪টী বা সমস্ত লক্ষণ বাতাদি দোষতেদে রোগ প্রকাশের 

পুর্বে লক্ষিত হয়৷ 

রোগ প্রবল হইলে বক্ষ এবং রক্তপিত্তের অনেক বিভিন্ন লক্ষণ 

প্রকাশিত হর, এ সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপিত হইতে পারে। যক্ষা ও 

রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় চিকিৎসার্থ যে সমস্ত ওধধ প্রয়োগ কর! যায়, তাহ! 

অনেকাংশে একরূপ ; সুতরাং ওষধ প্রয়োগ জন্য বিশেষ কোন ভ্রম হয় না। 

উদ্ধগত রক্তপিত্তে রক্ত বমন, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি থাঁকিলে, প্রীয়শঃ তুল্য 
ওষধ প্রযুত্ত হইয়। থাকে, কিন্তু রক্তপিত্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ উঁবধ ও 

পথ্য কিয়ুদংশে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। 

রক্তপিত্তে বমন | রক্তপিত্তরেোগে অধিক বক্তবমন লক্ষিত হইলে, 

তজ্জন্ত রোগীকে রক্ত বন্ধকারক ও তৃপ্তিকর আহারাদি এবং বিবিধ ওষধ 

প্রয়োগ করিবে? কিন্তু রোগী বলবান্ হইলে রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়া 

অন্যায়; যেহেতু রক্ত বন্ধ হইলে, দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়। হৃদ্রোগ, গুল্ম, 

গ্রহণী ও প1% প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। দুর্বল রোগীর জন্যই বক্ত- 

বদ্দকারক উধধ ব্যবস্থা] করিবে | রক্তবমন নিবারণার্থ রোগের প্রবলাবস্থায় 

বাসাবলেহ, বৃহৎ বাপাবলেহ, বৃহৎ শর্করাদ্যলৌহ, ধাত্রশলৌহ বা আম. 

লাদ্যলৌহ প্রভৃতি ওষধধ এবং বিবিধ যোগ বাতাদি দ্োষভেদে প্রদান 

করিবে। রক্ত বমন থাকিলে এবং অল্প জর দৃষ্ট হইলে রক্তপিত্তাস্তকরস, 

শতযূলাদ্যলৌহ প্রতি ষধ সেবনে প্রায়শঃ এ জর নিরত্ত হয়। জবর 
বিগ্কমান থাকিলে, নোোগীকে অভ্যধিক শীতল পথ্য প্রদান করিবে না) যে- 

হেতু অত্যধিক শৈতাক্রিয়। দ্বার জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তখন কেবলমাত্র 
এ সকল গুধধ প্রদান করিয়। খৈর মণ্ড বাঁ পেয়াদি রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে এবং অরবেগ নিব(ওকাল পর্যন্ত লঘু পথ্য প্রদান করিবে । রৃক্তপিত্তে 
রুক্তনির্মন প্রবল হইলে, বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাি কাথে ইক্ষুচিনি মিশ্রিত কৰিয়। 

সেবন করিতে দিবে। অধিক বমন বশতঃ পিপাস। ও দাহ প্র্থুতি বিদ্যমান 

থাকিলে, গ্রদররোগে বক্ষ্যমাণ চন্দনাদি চূর্ণ ও ফড়ঙ্গপানীয়ের শুঠ পরিত্যাগ 

করিয়া অবশিষ্ট €টা দ্রব্যদ্ধারা সাধিত পানীয় সেবন করাইবে; অথবা 

হীবেরাদি বা ধান্যকাদি ক্লাথ প্রদান করিবে । বক্তপিত্তের পুরাতন অবস্থায় 
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কুগথও, বাসাকুক্মাগুখ্, কুঘাগাবলেহ বা দৃব্বগ্যত্বত প্রভু প্রর্দান 
কর] একান্ত কণ্তব্য। 

রক্তপিত্তে-নাসাগত রক্ত ব | উদ্ধগশ রক্তপিন্তধোগে বাগীর 

নাসিকা! হইতে রক্ত আব হইলে, তিমি বিবিধ যোগ প্রদান করিবে এবং 
রক্ত অত্যধিক শাব হইলে, তন্নিবারণর্থ আমলা দ্বতে ভাজি কাজিতে পেষণ 

পুধ্বক রোগীর মস্তকে প্রদান করিবে এবং দাড়িমপুস্পাদির রস দ্বারা নস্য 

প্রয়োগ করিবে । রোগী অতান্ত ছব্বণ হইলে, রক্ত শিবারণার্থ শীঘ্বই প্রতীকার 

করা আবগ্যক। পব্ল রোগীকে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদি ককাথ বাঞ্সিরতাদি মোদক 

অন্ন মাত্রার প্রদান করা যাইতে পারে, এবং পুর্বোন্ত আমলাগ্ভ লৌহ, শত- 

মূলাদ্য লৌহ প্রভৃতি বথান্ুশানে ব্যবস্থ। করিবে । এ সকল মৃদ্ধরেচক ওধধ 

পিত্ত শান্তিকরক। উদ্ধগত রঙ্গপন্তে বিরেচন প্রদান একা্ড আবশ্বক ; 

কিপ্ত তীক্ষ বিরেচক উষধ প্রদান করিলে বিপরাও ফল দর্শে। এই অবস্থান 

রোগীকে খৈর মগু!দি পথা প্রদান করিবে এবং পিপাস।, দাহও অগ্ঠাগ্ঠ 

লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে) হাবেবাদি ক্াথ বা ধান্তকাদি কাথ, শুঠবিহীন 

ষড়ঙ্গপানীর ও অন্যান্য গষধ প্রধান করিবে । জ্বর বিগ্ধমান থাকিলে পৃব্বোক্ত 
নিয়মে ওষধ ব্যবস্থা করিণে ! 

রক্তপিত্ডে কর্ণগঞ্ বক্তার । পক্তপিওপ্রোগে কর্ণাভ্যন্তর হইতে 

অনেক সময়ে পক্তশ্নাব হহয়া থাকে এবং অনেক সমথ্ে কণনালা হহতে 

বিবিধ কারণে পৃর্যার্দি মিশ্রিও বং সঙ্গল প্ক্ত নিগত হইতেও দেখা যায়, কিও 
কর্মগত অন্ত রোগ বা বক্তপিওরোগের জন্ত এরূপ হর, তাহা বিশেষক্ধপে 

নিরূপণ করিরা সেই অনুপারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ নন্য প্রদান, প্রলেপ 

প্রভৃতি যে সমস্ত বিধি উক্ত হইম্বাছে; সেই সমস্ত যোগ প্রয়োগ করিবে। 

কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, দ্রাক্ষাদি কাথ বা অন্ঠান্য যে সমস্ত রেচক ওষধ উক্ত 
হইয়াছে, তাহ! প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

রক্তপিত্তরেগে__মুচ্ছ। রক্তপিজরেগ প্রবল হইলে, রোগী সময় 

সময় যুচ্ছার্র অতিভূত হয় অর্থাৎ জান লোপ হইয়া ধান; এন্ধপ অবস্থা 

অধীর ন] হইয়। বাহাতে রোগের প্রতীকার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। 
রোগের প্রবলতা বশতঃ ছুর্বলত] হইতে মুচ্ছ উৎপন্ন হয়, স্ৃতপাং রোগ 
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উপশমের নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্তব্য ; বিশেষতঃ যাহাতে রোগী পথ্য সেবন 

করিতে পারে, তদ্িষধে চেষ্টা! করা আবগ্ুক ' সনয়াঞ্ুলারে বলকাবক পথ্য-- 

দুপ্ধাদি বা মাংস যুষ প্রদান অত্যন্ত আবগ্তক ; নচেৎ বুচ্ছণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়। অত্যধিক পক্তনির্গত হওয়ায় অনেকগ্লে মুচ্ছণর আধিক্য দৃষ্ট হয়। অর, 
হৃদয় বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুণি প্রবল ন৷ হইলে, মুখে, চক্ষুতে শীতল 

জল প্রদান ও অন্যান্ত শৈঠা দব্য প্রদান করা ঘাইতে পারে, কিন্তু ্ সকল 

উপদ্রব বিদ্যমানে শৈত্য দ্রব্য প্রদান না করিরা বলকাঁরক পথ্য ও ওষথ 

প্রদান করাই একমাত্র বুভ্তিপঙ্গত! এই রোগে স্থানবিশেষে মুচ্ছ1 এনব্সপ 
ভাবে রোগীকে আক্রমণ কত্রে, যে মুঙ্ছিতাবস্থায়ই রোগী পঞ্চহ প্রাপ্ত হয়। 

সুতরাং মুচ্ছার প্রতি দৃষ্টি প্রদান এনান্ত কত্তব্য | 

রক্তপিগুরোগে_ পিপাসা | র্গপিশ্তরোগে পিতের প্রকোপ খখওঃ 

সাধারণতঃ পিপাসা এতদূর বলবত৷ হুষ্ যেঃপুনঃপুনঃ শীতল দ্রব্য পান করিতে 

অভিলাষ জন্মে। এমতাবস্থায় শু ঠবিহীন য্লগপানী এবং জরাধিকাঁরোক্ 

তৃষ্ণাহর যোগ রোগীকে পান করিতে দ্রিবে। যদিও রোগের প্রবলতা 

বশতঃ পিপাপ! একেবারে প্রশামত ন। হন পুনঃপুনঃ উপগ্থিত হর, তথাপি 

পিপাসার কালে এ সমস্ত ষঙগপানীর ও ধান্তকাদি কাথ গ্রস্ৃতি ওষধ প্রদান 

করা একাপ্ত করবা । জগাদি উপদ্রব নং গাকিপে পিপাপা কালে, বোগাকে 

শাতল জল বা শাতণ পানায প্রদান কনা খাইতে গাছে। 

রৃক্তপিভরোোণ -উদরামষয় 1 ৫ভপিতবোগের গ্রবলাবস্থায় বা পুণাতন 

অবস্থায় অনেক গলে পান্ত বা পাঙুলা মল নিমঠ হইতে দেখা যায়, এ মকল 

পিত্ত সংযুক্ত মলে বক্ত মিশ্রিত থাকে, কাহারও ব। মলে পিখের ভাগ দৃষ্ট হর, 

এরূপ অবস্থায় মলের তরলত। পক্ষিত হলে, কণাব্টী, বৃহৎ গগনমুন্দর রপ 

এবং রক্তে ভাগ অধিক হইলে নৃতনাবস্থায় অঠিফেণবটা অল্প মাত্রা সেবন 

করান যাইতে পারে । বাহাতে মল গাঢ় হয় এবং ক্ষুধা বদ্ধিত হয়, এরূপ পথ্য 

ও ওষধ প্রদান কর! একাপ্ত কর্তখ্য। এই অবস্থার রোগের প্রথম প্রকোপ 

কালে জরাতিসারোক্ত উশীরাদি ব! হীবেরাদি কাথ দিনে এক বার প্রয়োগে 

অনেক উপকার পাওয়া বায়। উহাতে দাহ, পিপাসা ও জ্বর কিন্নদংশে নিবৃত্ত 

হয়। কিন্তু এই দাস্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং এ দাস্ত উদরাময় রূপে পরিণত 
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হইলে, তখন আর এ সমস্ত ওষধে তাদৃশ উপকার পাওয়! যায় না; এমতাবস্থায় 
বৃহৎ কুটক্রাব্লেহ, বিজয় পর্পটা, লৌহ-পর্পটা, স্বর্ণ-পর্ণটী বা পঞ্মুত-পর্পটা 
নিয়ম পূর্বক সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া ষায়। এইকপাবস্থায় জর 

থ|কিলে এই সমস্ত ওষধে অনেকাংশে উপকার হয়। 

রক্তপিত্তের ভেদ । বক্তপিততরোগে রুক্ততেদ লক্ষিত হইলে, 

রোগের বলাবল বিবেচনা করির। ছাঁগরৃপ্ধে সিদ্ধ চন্দনাদি কাথ, ঝুঁটজাুক, 

কুটজাবলেহ, চন্দনাদি চর্ণ, মণুকাঁছ্বলেহ বা কণাগ্কলৌহ প্রভৃতি গধগ 

রোগীকে সেবন করাবে । এই সমস্ত গধধ অত্যাধিক রত্তত্রাব দৃষ্ট হইলে 
প্রয়োগ কর। কর্তব্য ; সবল রোগীর 'অতাধিক রক্তশ্রাণ মৃহসা বন্ধ করিলে 

অনিষ্ট ঘটিবাঁর সন্ভাবন! | পুর্বেই উক্ত তইয়াছে, সবল ব্োগীর রক্তভেদ 

দুষ্ট হইলে, বিবিধযোগ এবং এ সকল ৪ষধ অল্প মাত্রা সেবন করাবে 
এবং রোগ পুরাতন হইলে ও জর, কাস, পারশ্বশল গ্রভৃতি নিবৃত্ত 

হইলে, বৃহৎ কুম্মাগুবলেহ এবং শর্করাদ্ালৌহ প্রভৃতি $ষধ সেবন করিতে 

দিবে। এই অবস্থায় গাঁতলা মল বা বুক্তপংযু্ত মল দুষ্ট হইলে এবং 

বোগ কিঞ্চিৎ দীঘকাঁল স্থায়ী হইলে, পঞ্চাৃত পর্পটী, লৌহ পর্পটী বা 

স্বর্ণ পর্পটা প্রনৃতি খধপ সেবন করাইলে বিণেম উপকার পাওনা ঘায়। 

উ সমস্ত ইমধ সেবন কালে উপনুশন্ভ নিয়মে আহারাছি করা কর্তথা। 

আধোগত বুন্তপিত্ত অতি কঠিন, সুতরাং বতরপুর্ধক উহ্থার প্রভীকারে গেষ্টিত 

হওর] অবশ্য কর্তব্য | 
রক্তপিন্তে- রক্তজ্ঞাব | লেগ পুক্গাপত্তে র্ভআাব দুষ্টু হইলে, 

উহার পরীক্ষা করিয়া উধধ প্রদান +%1] কল্ভবা। দেহেতু রক্তমেহরোগে 

এরূপ লক্ষণ লাক্ষত হয়, স্থৃতরাং প্রমেহের পূর্ধ লঙ্গণ দ্বার তাহার পরীক্ষ। 
করির] গধধ প্রয়োগ করিবে । এই বুক প্রসাব পুরুষ ও স্দীলোক উভম্নেবই 

হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বিবিধ যোগ, তৃণপঞ্চমূলসাধিত গ্গীর, শতাবর্যযাদি- 

ক্দীর, শতনুলাদি লৌহ, বৃহৎ কুগ্মাগাবলেহ বা খণ্ডকাগ্ভ লৌহ প্রভৃতি গুঁষধ 
রোগীর বলাবল্গ অনুসারে সেবন কত্রিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল ও পিতু- 
নাশক পথ্য প্রদান করিবে ; রূক্ষ ও উঞ্চ দ্রব্য কখনও দেবন করিতে দিবে 
ন1]। রোগের পুরাতন অবস্থার দৃর্বাদ্য ঘ্ধত ও সপ্তপ্রস্থ ঘ্বত প্রভৃতি গষধ অত্যান্ত 
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উপকারী । প্রমেহরোগে বক্ষ্যমাণ বৃহৎ দাঁড়িমাগ্ ঘ্ৃত ও অন্থান্ত পৈত্তিক 

মেহ নাশক ওবধ উপকারী । র 

লোমকুপগত রক্তপিন্ড । রক্তপিত্ত লোমকুপগত হইলে, চর্খগত 
পিত্তরোগের স্টার লক্ষণ সকল প্রকাশ হয়, উহাতে চ্মোপরি বিবিধ চিগ্ছ এবং 

ক্ষত উৎপন্ন হয়। অনেক স্থলে কালপ্রকর্ষে কুষ্ঠরোগের স্টায় লক্ষণ প্রকাণ 
পাইয়া থাকে, লোমকুপগত চন্মরে।গে আভ্যান্তরিক ও বাস্তিক উভয়বিধ ওষ্ধই 

প্রয়োগ করা কর্তব্য । বাখিক ওষধ গাঞ্রে মদ্দন করা বিধের । রোগীকে 

সেবনার্থ পিশাসতকলৌহ, মহাতিক্র দত বা দুর্ধাগ্ণ ঘুত প্রভৃতি প্রদান করিবে 

এবং রোগীর গাঞ্জে বিবিধ তৈপ মর্দন ব্যবস্থা করিবে | 

রক্তপিভে- উপদ্রব | রক্তাপত্তরোগে রোগীর বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত 

হয়। সাম্সিপাতিক জরে স্ায় এই রোগের প্রবলাবস্থামন রোগী অত্যন্ত দুর্বল 

হব এবং শ্বাস, কাপ। বক্ষঃস্থলে বেদনা ও নুক্ততেদ ব| রক্তবমন প্রভৃতি 

লঙক্ষিত হইয়া! থাকে | সমর সময় এত অধিক পরিমাণে রক্ত নির্ণত হয় যে, 

রোগীর সহসা মৃত্যু ঘটে ; এই অবস্থার অতি সাবধানে তাহার প্রতীকারে 

চেষ্টিত হইবে, যাহাতে এ রূক্তপাত ক্রমশঃ কমিম্বা আইসে, তদ্বিষয়ে 

দৃষ্টি প্রদান করা৷ একাপ্ত কর্তব্য । রোগীর পোণিত ও বল রক্ষার্থ বিধিধ 
প্রাণীর মাংসের যৃষ, মৃতপর্লীবনা সুর! ও নুশমদানব প্রধান বিশেষ আবগ্যক, 

কেননা বল গান হইলে, শ্রেম্সা। প্রকুপিত হইর। সহসা মুত্যু হইতে পারে? 

সুতরাং সব্ব্দ। রোগাকে প্রেম্ন্শক অথচ খলকারক মকধ্বঙ্জ টা, বৃহৎ 

কস্তরীতেরব ও অন্ঠান ওখধ প্রদান করিবে, কিন্তু এেক্সনিবারক উঞ্ণবীর্যয 

ওষধসমূহের উগ্রতা বণ৩2 পিন্ত বৃদ্ধি ও বমন না হত্র, তদ্বিষরে লক্ষ্য বাধা 
কর্তব্য, কারণ পিশুবদ্ধক ওবধ সেখনে উপকার ন| হইয়া বরং অনিষ্ঠ 

সম্পাদিত হয়। 

রক্তপিন্ডে_ শ্বান | রজ্ঞাপভরোগে শ্বাসের প্রকোপ দৃ্চ হইলে ও 

শ্বাসের আনুষঙ্গিক কাস ও জ্বর তৎসঙ্গে বিছ্যমান থাকিলে, মহাশ্বাধারি লৌহ 

ও শ্বাসচিস্তাযণি প্রভৃতি ওষধ নৌগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। অবস্থাতেদে বমন 
প্রবল থাকিলে, পিপ্নল্যাগ্ধ লৌহ এবং স্বরতেদ লক্ষিত হইলে, ডামরেশ্বরাত্র 

প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সহিত কেবলমাত্র কাসের 
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প্রকোপ দুষ্ট হইলে, ঝাঁসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ বা কণ্টকার্ধ্যাদি অবলেহ 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
রক্তপিভে_কাস। রক্তপিভরোগে পৃর্বেলিখিত ধল্সারোগের ন্টায় 

কাস প্রকাশ পাঁয়। এই কাসের জন্ত পুথক উষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করিতে 

হর না; কেবল মুখ্যরোগ নাশক ওঁষধ বিবেচন। পূর্বক ব্যবহার করিলে 

উহার উপদ্রব সকল হাস পায়; ঘেহেতু কাস ও ব্ক্বমন উভয় একই সঙ্গে 
অথব] একের প্রকোপ হইলে অন্ত উপদ্রব প্রবল হরঃ তথাশি অবস্থা ভেদে 
অনেক স্থলে কাপ উপদ্রবের প্রকোপ দুষ্ট হয়; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চক্জরামৃত- 

লৌহ, তালীশাদি চূর্ণ, চন্্রামত রস্ বা সমশর্কর লৌহ প্রত্ৃতি গঁষধ ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। 

রক্তপিতে_জ্বর | রক্তপিত্তরোগে ও য্ম(রোগের ন্যায় জর প্রকাশ 

পার? কিন্তু বঙ্্ারোগ অপেক্ষা রক্তপিভ্তে জের অনেকাংশে বৈষম্য দৃষ্ট 

হর। যগ্দারোগে জবর সর্বদা নাড়ীতে অনুভূত হত, কিন্তু রক্তপিত্তে সর্বদা 
বরে প্রকাশ পায় না, রোগের অত্যন্ত প্রকোপ কালে উহার অন্ঠান্ঠ উপদ্রব 

সকল প্রবল হইলেই জবর প্রবল হয়। রক্ঞপভের নুতন অবস্থায় 
জ্বর প্রবল হইলে, জরাধিকারোক্ত জয়াবটা, জয়ন্তীবটা এবং জ্বরে 

গ্লেম্মিকবিকার লঞ্ষিত হইলে, বৃহৎ কন্তরীতৈরব রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে; কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলে এবং জরের বেগ কিয়দংশে হাঁস 

পাইলে, উর্গত রক্তপিত্তে মহারাজবটী, জ্বরমাতগগকেশবরী, সব্দতোভদ্ররস ব 
বৃহৎ বিষম-জ্বরারিরস প্রভৃতি ওষধ অবস্থাতেদে সেবন করিতে দিবে। 
জর ত্রাস হইলে অথবা জ্বর কিছু সময় মাত্র প্রকাশ পাইলে, অধোগত 

রক্তপিত্তে সর্ধজ্বরহরলৌহ, পুটপক্ক-বিষমজরান্তকলৌহ, বৃহৎ সর্বজরহরলৌহ 
ব৷ রক্তপিত্তান্তক রস প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে দ্বিবে। জ্বর প্রকাশ না 

পাইলে, কেবল মাত্র মুখ্য রোগাধিকারোক্ত উষধধ সকল বিবেচন। পুর্বাক 

প্রয়োগ করিবে । 

বক্তপিতরোগের প্রবলাবস্থায় কাস ও জরের সঙ্গে ক্রমশঃ শোথ, অত্যধিক 

রক্ত নির্গমন ব' অন্তান্ঠ অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, & সকল উপদ্বের যথা. 
নিয়মে চিকিৎসা করিবে । এ সকল উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে অথবা! রোগ পুরাতন 
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হইলে, রোগীর পুষ্টিসাধনার্থ এবং পিত্ত সংশমনার্থ কুম্মাণ্ড খণ্ড, বৃহৎকুম্মাগুথ্, 

কুগ্মাগাবলেহ। বাসাদ্বত বা দুর্ধাগ্য ঘৃত প্রভৃতি ওষধ উদ্ধ বা অধোগত 

রক্তপিত্তে অবস্থান্ছসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর গাত্রে হীবেরাস্ত- 

তৈল ব| জরাধিকাঁরোক্ত লাক্ষাদি কিন্বা মহালাক্ষা্ি ঠৈল মালিশ করাইবে। 

& সমস্ত তৈল জর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বি্ভমান থাকিলে, প্রয়োগ 

করিবে না! 

রক্তপিনতরোগে-ওবধ | 

ফল্তুযোগ । অধোগত এগাপত্তরোগে প্রস্রাবে রক্ত নির্গত হইলে 

বা বুক্তভেদ হইলে, এই উ্ীষধ প্রাভে, ম্ধ্যাহে ও সন্ধা যথানিয়মে 

সেবন করাইবে। 
মন্তুঘোগ। গরু বজ্ঞডমুরের রস ২ তালা এবং মধু ২৩ কোটা একজ মিঅিত করিধা 

স্বেল করিতে দিবে। 

লাক্ষাঘোগ | উদ্ধগত রক্তপিভ্তে ব্্টবমন হইলে, এই ধোগ পরাতে, 

মধ্যাহে এবং অবস্থাভেদে রাত্রে সেবন কৰিতে দিবে । 

লীক্ষাযোগ | লাঞ্চাচুণ ॥* অদ্ধ তোল ঘুত গু মল পরতো কে /* আনা মিশ্রিত করিযা 

সেবন করাইকে। 

বাঁসাযোগ | উর্ধগও রক্তপিত্তরোগে রর্তবমন হইলে, এই ক্কাথ প্রানে 

ও মধ্যাহে সেবন করাইবে | রুক্তপিত্তরোগে হৃদয়ে বেদনা, জর ও কাস 

ভূতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ অত্যন্ত উপকারী । 

বাসাযৌগ। নাঁসকছাল ২ ডোল।, জল ৩২ তোলা, শে ৮ তোল! । প্রক্গেপ সৌরাইর- 

মুত্তিকা ( অভাবে পঞ্কপর্প টা), হিং, লোধ, রুসাপ্রন, পঞ্মাকেশর, সু দিমূল, মধু ও ইক্ষুচিনি 

ইহ'দের এরতে)কের চর্ণ /* জনা | 

বাসাযোগ ( মতীন্তরে )। উর্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্ত-বমন এবং 

তৎসার্গে কাস, শ্বাস, স্ববৃতঙ্গ ও জবর প্রতি উপদ্রব বিগ্ঘমান থাকিলে, 

এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । তমকশ্বাস এবং স্বরতেষরোগেও 

এই যোগ উপকারী । 
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বাসাযোগ ( মতান্তরে )। বাসক পাতার রস৮ তোলা, তালীশপত্র চুর্ণ।* আনা 

এবং মধু 1* আন যিশ্রিত করিয়। লইবে। 

দর্ববাদ্য নম্তা। উর্ধগত রক্তপিত্তে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তআজাব 

হইলে, এই ওষধ প্রাতে ও বৈকালে তাহার নাসিকার অল্প অল্প পরিমাণে 
নন্তের ন্যায় প্রয়োগ করিবে। 

দূরববাদ্া নস্ত । কচি দুর্বার রস এবং দাড়িম পুপ্পের রস সমভাগে কাপড়ে ছাকিয়! 

২ তোলা পরিমাণে লইবে; অনন্তর উহার সহিত আাল্তা হিজান জল মিশাইয়া নাসিকার 

রন্ধ পথে প্রয়োগ করিবে। 

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর | অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর প্রশ্রাব দ্বার 

হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঢগ্ধ ঘথানিয়মে প্রস্বতভ করিয়া রোগীকে প্রাে 

সেবন করিতে দ্রিবে। 

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর | কুশতৃণ, কাশচণ, শর, কৃপেক্ষু এল” উলু। এই সফল দ্রব্য সমভাগে 

মিলিত ২ “তালা, ছাগীদ্বগ্গ জল ১৬ “তাল! এব" ৬৪ নোলা একজ পাক করিবে, ছুপ্ধমা্ 

অবশিষ্ট থাকিতে ছা।কব। শীতল $ইলে, প্রযোজা | 

শতমূল্য।দিক্ষীর | অধোগত রক্তপিত্তরোগ্ে মূত্রমার্গ হইতে রক্তত্রাব 

হইলে, এই ছুপ্ধ যগানিয়মে প্রস্থত করিয়া রোগীকে প্রাতে একবার এবং 
সন্ধ্যার পূর্বে একবার সেবন করিতে দিবে। 

শতমূলাদি ক্ষীর । শতমুলী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রতোকের ১ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, 

জল ৬৪ ভোলা, একত্র পাক করিবে এবং দুপ্ধম।ত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, 

প্রয়োগ করিবে | 

চন্দনাদিক্ষীর | অধোগত রক্তপিত্তরোগে বুক্ততেদ হইলে বা মলের 

সহিত টাট্ক! রক্ত নির্গত হইলে, এই ছুগ্ধ যথানিয়মে পাক করিয়া! রোগীকে 
প্রাতে সেবন করিতে দ্বিবেঃ অবস্কাতেদে বৈকালেও প্রয়োগ কর৷ 

যাইতে পারে । জর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিগ্ভমান থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা 

করা যায়। 

চন্দনাদি ক্ষীর। রক্তচন্দন, বেল ঠ, আতইষ; কুড় চির ছাল ও বাবার আটা; এই সুকল 

দ্রবা সমভাগে মিলিত ২ তালা, ছাগছুপ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা; একতব্রপাক করিয়া 

দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া শীতল হইলে প্রধোজা | 

নি 



২৮০ আয়ুর্বরবেদ-শিক্ষা । 

ধাত্রীলৌহ। রক্তপিত্ররোগে বমন লক্ষিত হইলে এবং তজ্জন্ত বক্ষঃ- 

স্থলে বেদন! ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বিষ্ভমান থাকিলে, ইহার এক একটা বটী 

অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-পটোল পত্রের রম ও মধু। 
ধাত্রালৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় জ্টন। 

সমশর্কর লৌহ । রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্তপ্রত্রাব ব। 

রক্তবমন হইলে) এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, এই ওষধ সেবন 

করিতে দিবে । এই ওষধ অন্পিতরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-- 

নারিকেল জল। 

সমশর্কর লোৌঠ। লোহ ৪ তোলা ছাগা ভগ ১৬ তালা, গবাসুতি ৮ তোল ও হক্ষুচিনি 

৪ তোলা, এক পাক কারম্া পাকা।বসানে বিড়ঙ্গচুঁ ১ তোল। প্রক্ষেপ দিবে এবং 

শীতল হইলে মণু ৪ তোলা প্রদান করিবে। নাও! %* আনা। 

পঞ্চামৃত পর্পটী। অধোগত রক্তপিভর্দোগে মলদ্বার হইতে মলের 

সঙ্গে রক্ত নির্ঘত বা উদরাময় হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে ২ রতি ক্রমে বৃদ্ধি 
করিয়। ৮ রতি, ১* রতি বা ১৪ বৃতি পর্যন্ত প্রাতে সেবন করিতে দিবে; 
অনন্তর প্রত্যহ ২ রতি ক্রমে হাস করিবে । অন্ুপান-ছপ্ধ। পথ্য- ছৃপ্ধার। 

পিপাসাকালে হুদ্ধ সেব্য | 

পঞ্চামৃত গর্পটা। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পুষ্ঠ।য় ডুরষ্টবয | 

স্বর্ণপর্পটী | অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলথার হইতে মগ সঙ্গে ব। 

পুর্বে ও পরে রক্ত নিগত অথব। উদ্রন্রাময় হইলে, এই ওধধ সেধন করিতে 

দিবে। সেবনের নিয়ম ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

্বর্ণগপটী। ্রন্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দর্টব্য। 

লৌহৃপর্পটী। অধোগত রক্তপিশতরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে 

বা কেবলমাত্র রুক্ত নির্গত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

সেবন বিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

লোঁহপর্পটী। প্রস্ততবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠা জষ্টুব্য। 

রসীম্ৃত রস রক্তপিশ্তরোগে মুখ ও নাসিক হইতে রক্ত নির্গত 



রক্তপিত্ত.চিকিগুসা | ২৮১ 

হইলে এবং তাহার সঙ্গে অল্প জর বিদ্যমান থাকিলে। রোগের পুরাতন 

অবস্থায় এই ষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ 

অশ্পিত্তরোগে বমন ও জ্বর থাকিলে অত্যন্ত উপকারী । অন্থপান-_ 

ধারোক দুগ্ধ । 

রস।মুতরস | পার ১ তলা? গন্ধক ২তোলা এবং স্বণমাক্ষক, শিলাজতু? রক্তচন্দন, 

গুলধ, কিস্মিস্, খৌল ! মৌ ), ধনে, কুঁড়টির ছাল, ইত্দরষব, ধাইপুষ্প, নিপ্পঞ্জ ও বাষ্রমধু; 

ইহাদের প্রতোকের চুর্ণ ১ তোলা, উচ্ধচিনি ৭ তোল।, মধু ৭1০ তোল! ; একও মর্দন 

করিমা বটিকা প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ।* আনা হইঙে অর্দভোল। 

বাসাবলেহ | রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেম্মোদগীরণ 

এবং তৎ্সর্গে জর, পাগ্গশল। জদয়ে বেদন! ও শ্বাস প্রস্তুতি লক্ষণ বিদ্যমান 

থাকিলে, এই ওধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে ॥ তোলা যাত্রায় সেবন 

করিতে দিবে। অন্ুপান--উঞ্ জল । 

বানাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২২৫ পৃষ্ঠায় ভ্ষ্টব] | 

রৃহৎ বাসাবলেহ । নূতন বা পুরাতন রক্ঞপিস্তরোগে প্রবল রক্ত- 

পমন বা সরক্ত ঠরেম্মোদগীরণ লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জর, কাস, পার্বশুল, 
হদয়বেদনা ও খাস প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে, এই গুঁধধ রে!গীকে প্রাতে ও 

সন্ধ্যায় ঈবহষ্ণ জলপহ সেবন করিতে দিবে। 

বৃহৎ বাসাবলেহ | প্রস্তঠবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা। 

বাসাখণ্ড। রজ্পিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন লক্ষিত হইলে ও 

তৎসঙ্গে জ্বর, কাঁস, শ্বাস, পার্শমল এবং কোষ্ঠকাঠিস্ত প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত 

হইলে, এই ওষধ রোগীকে 1 আন] ব1॥” তোল! মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
সেবন করিতে দ্িবে। অন্ুপাঁন-_-উষ্ণ জল। 

বাসাখণ্ড। প্রস্ততবিধি ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

কুম্মা গুখণ্ড | রক্ত পিত্তরোগে মুখ, নাসিক! এবং মলঘ্বার বা! প্রত্রাঁব- 

দ্বার হইতে রক্ত নিগ্ত হইলে, বাতপিতাধিক ব্যক্তিকে এই ওধধ সেবন 

করিতে দিবে। রক্তপিতে অবস্থা বিশেষে অরের বেগ ক্লাস হইলে, এই 



২৮হ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা | 

ওষধ ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। রক্ঞার্শোরোগে এই ওষধ সেবনে বিশেষ উপকার 

দর্শে। অন্থপান -ছাগছ্ুপ্ধ | 

কুগাওড এও | ত্বক বীজাদি রহিত পুরাতন কুগ্রাগুচুর্ণ ১২)* সের ও গব্যত্বত ৪ সের একত্র 

ভর্জিত করিবে এবং নধুর ন্যায় বর্ণ হইলে উহাতে কুম্মাগ জল ১৬ সের ও ইক্ষুচিনি ১২] 

দের প্রদান করিবে, তৎপরে পাক শেষ হষুয়া আসিলে উহাতে পিপুল, শুঠ ও জীরা 

প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেঙ্জপাতী। মরিচ ও ধনে; ইহাদের 

প্রত্যেকের চু ৮ তোল। ও শীতল হইলে মবু/২ সের মিশ্রিত করিয়। ঘৃত ভাগে রাখিবে। 

মীত্রা ॥* তোলা হইতে ১ তোলা। 

খণ্ড কুক্সাগডাবলেহ। উর্ধগত এবং অধোগত উতয়বিধ রক্তপিত্তে 

উর্ধ ও অধোমার্গ দ্বার! রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঞ্গে জর ও বেদনা প্রভৃতি 
উপসর্গ বিদ্যমান ন। থাকিলে, এই ওঁষধ ছুপ্ধলহ সেবন করিতে দ্িবে। 

ইহ! দাহ, বক্তপ্রদর, পিতা শ্রিত জীর্ণ জর, বমন, উরঃক্ষত এবং ক্ষয়রোগের 
জীর্ণাবস্থায় ব্যব্ধত হয়; শ্র্েক্সাধিক্য অবস্থায় অথবা বাতশ্রেম্মার প্রবলত। 
থাকিলে, এ সকল রোগে তাদুশ উপকারী নহে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির 

পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ওষধ। বুক্তপিত্তরোগে জরাঁদি বিকার অবস্থায় ব্যব- 

হার নিষিদ্ধ। 

খণ্ড কুাগাবলেহ | খীঞ্জ, বন্ধল ও শিরাখিহীন বৃহৎ পুরাতন কুগ্মাণ্ডের শাস ১২॥% 

সের লইয়া ২৫ মের জলে সিদ্ধ করিয়া অদ্ধীবশিষ্ট জল থাকিতে এ জল যত্বের সহিত 

ছাকিয়া! লইবে, পরে এঁকুম্বাও রৌদ্রে শুষ্ক করিনা চুণ করত ৪ সের ঘ্ৃত সহ ভর্জিত 

করিবে এবং কুগ্প1ও মধুর হ্যা বর্ণ ধারণ করিতুল, উহাতে এ জল এবং ইক্ষু চিনি ১২|* সের 

প্রদান পূর্বক লেহবৎ পাক্ক করিতে থাকিখে | পাক সমাধা হইলে, উহাতে পিপুল, সত ঠ, 

জীরা প্রত্যেকের চুর্ণ ১৬ তোলা এবং ধনে, তেজপাতা, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি; ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোল! প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া 

লইবে। মাত্রা | তোলা । 

বৃহৎ কুম্মাগডাবলেহ। উর্ধ ও অধোগত রক্তপিতরোগে অবাদি 

উপদ্রব বিগ্মান না থাকিলে অথবা রোগের পুরাতন অবস্থায় মুখ, নাসিকা, 

গুহদেশ, যৌনিদেশ এবং মৃত্রনালী হইতে রক্ত নির্গত হুইলে, এই ওধধ 
রোগীকে হুগ্ধলহ সেবন করিতে দিবে । রক্তপিততরোৌগের প্রকোপ অবস্থায় 
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বিবিধ উপদ্রব দ্ৃষ্ট হইলে, এই ওষধ ব্যবস্থা কর] কর্তব্য নহে। জর, কাঁস, 
বমন ও ভেদ প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে এবং রোগীর বাতাদির 

সমত] লক্ষিত হইলে, এই ওষধ প্রদান কর! কর্তব্য । ইহা! রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর, 
বমন, বিসর্প, দাহ, পিতাশ্রিত জীর্ণ ও বিষম জর প্রভৃতি অবস্থায় ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । পুরাতন ফগ্মারোগে জর, কাপ, শ্বাস ও বেদন] প্রভৃতি উপদ্রব 
নিবৃত্ত হইলে, এই ওষধ ব্যবস্থা করা যার। 

বৃহৎ কুম্মাগাবলেহ | বীজ, ত্বক ৪ শির! বিহীন পুরাতন কুগ্মাণ্ডের সুক্ষ শাস ১২/ সের 

এবং গব্য হপ্ধ ১২।* সের মিলিত করিয়। অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনস্তর ইঞ্ষচিনি 

১৮৮০ পৌনে উনিশ সের, গ্রব ঘ্বৃত /৪ সের, ন।রিকেল /১ সের, পিয়ালফলের মজ্জ্া! ১৬ 

তোল।, গোক্ষুর চর্ণ৮ তোলা সহ বথানিয়মে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে উষ্ণ 

থাকিতে উঠতে শহুল্ফ। ২ তোল!, যবক্ষার, যঘানী, গোক্ষর, কোক্িলাক্ষবীঞ্জ, হ্রীতকী, 

অ[লকুশী ও দারুচিনি, ঈভাঁদের প্রতৈোকের চুণ ৪ তোলা এবং ধনে, পিপুল, মুখা, অশ্বগন্ধা। 

শতমুলী, তাঁলমুলী, গো রক্ষণ।কুলে? বাল!, তেজপত্র, শঠী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, 

বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া; ইভাদের প্রত্যেন্ের চূর্ণ ৮ তোলা এবং রক্তচন্দন, 

শঠ, আমলা ও কেশুর। ইহাদের প্রতে)কের চুণ ১৭ তোলা এবং বেণার মূল, সোমরাজী, 

মরিচ; ইন্তাদের প্রতোকের চূর্ণ ১৬ তোলা, প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের 

মিশ্রিতকরিবে। মাত্র! 1 তোল। হইতে ১» তোলা । 

বাসাকুক্ষাগ্ডখণ্ড। উর্ধগত রক্তপিত্তরোগে মুখ হইতে গ্রেম্সসংযুক্ত 

অথবা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হইলে, এই ওষধ অল্প জ্বর বিগ্ভমানে বা বিজ্বর 
অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী । বক্ষ/স্থলে বেদনা, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপভ্রব- 

সকল হাস হইলে, এই ওষধ ব্যবস্থা! কর! যাইতে পারে। রুক্তপিত্ত বা যন্ষা- 

রোগে জরাদি নিবৃত্ত হইতে, পুরাতন অবস্থায় শরীরের কৃণ্ুত। বিছ্বমান 

থাকিলে ইহ] অত্যন্ত উপকারী। রক্তপিত্তের নৃতন অবস্থায় প্রবল জ্বর ও 

শ্বাসাদ্ি উপদ্রব না থাকিলে, প্রয়োগ কর] যায়। কৃশ ব্যক্তির উরঃক্ষতে, 

কাসে, হদোগে ও পুরাতন প্রতমক শ্বাস প্রভৃতি অবস্থায় এই ওষধ অত্যন্ত 

উপকারী । অনুপান--জল বা ছুগ্ধ। 

বাসা কুস্মাগুখওড। প্রস্ততবিধি ২৫৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য।* 

কুটজা্উটক | অধে:গত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তভেদ এবং ত" 
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সঙ্গে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় বা 
মধ্যাবস্থায় এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । প্রথমাবস্থায় অধিক 

পরিমাণে রক্তভেদ হইলে, এই ওধধ সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া অনিষ্ট 
ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা । এই ওঁষধ রুক্তাশঃ) রুক্তপ্রদর, রক্তাতিসার 

এবং বক্তামাশয়রোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান-ছাগীদুপ্ধ বা 

শীতল জল। 

কুটজ্াষ্টক। কুড়চির ছাল ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেন ১৬ দের, এ কাথ ছাক্ষিয়া, 

লইয়া পুনব্বার পাক করিবে এবং ঘন ভইয়| আসিলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ পুর্ব্বক 
উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাংক্রান্তা, আতইস, মৃখ!, বেলশ ঠ ও ধাইপুষ্প; ইহাদের 
প্রতোকের চূর্ণ ৮ তোল! প্রক্ষেপ দিয়া [লী দবী : হাতা ) দ্বারা আলোড়ন করিবে । 

মাত্রা।* আনা । 

ত্রিরতাদিমোদক | রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিক] হইতে রক্তআাব 

লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে অর বিগ্ভষান থাকিলে, এই মোদক রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । অনুপান- জল। 

ভ্রিবুত্যাদি মৌদক | তেউড়ীমূল ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলা ও পিপুল; ইঠার 

প্রতোকের চুর্ণ ১ ভাগ এবং সর্ধ্ব সমষ্টির বিণ ইক্ষুচিনি সহ মোদক পাক করিবে এবং 

শীতল হইলে, উপঘুক্ত পরিমাণে মধু প্রাদান করিবে। মাত্র! |* আনা। ্ 

ুরববাদ্য ঘৃত। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জর, কাস ও 

শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে ও সময় বিশেষে রক্ত বমন প্রকাশ পাইলে, 
এই দ্বৃত হুগ্ধের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে । নাপিক1 হইতে 
রক্তত্রাব হইলে, ইহ! নন্য রূপে রোগীকে পান করিতে দিবে । কর্ণ হইতে 
রক্তত্রাব হইলে, কর্ণে পূরণ করিবে । চক্ষু হইতে রক্ততন্াব হইলে, চক্ষুর 
মধ্যে প্রয়োগ করিবে । অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার ও মৃত্রপ্বার হইতে 
রক্ত নির্গত হইলে, ইহার পিচ কারি প্রয়োগ করিবে । লোমকুপগত রক্ত পিত্ত- 
কঝোগে এই ঘৃত গাত্রে মর্দন করিবে । 

দর্বধাদ্য ঘৃত। ছাগঘৃত /8 সের। দাদখানি চাউল /3 সের ও জল ১৬ সের একত্র পেষণ 

পূর্বক এ জল ছাকিযা ১৬ সেন লইবে। ছাগী দ্রপ্ধ ১৬ পের | কক্দ্রব্য কচি দৃর্ববা হু দির- 
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কেশর, মঞ্ধিষ্ঠা। এলবালুকঃ ইচ্ষুচিনি, শেতচন্দন, বেণার মূল, মুখা, রক্তচন্দন ও পদ্মুকাষ্ঠ, 
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইগা থানিয়মে ঘৃত গাক করিবে । মাত্র! ॥* তোল।। 

বাপাঘৃত। রক্তপিত্তরোগে শ্বাস, পার্খববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত 

হইয়া! গ্রেম্সার সহিত অথব! বিশুদ্ধ রক্ত মুখ হইতে নির্গত হইলে, এই দ্বৃত 

রোগীকে উন্ণ ছুপ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে । 

বাগাঘ্বতি। গবাঘৃত /& সের। ঘথানিয়মে মুচ্ছ1 পাঁক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য-বাস- 

কের ছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেন ৯৬ সের। কক্কপ্রবা--ব।সক পুষ্প ৩২ তোলা! 

বথানিয়মে ঘ্ৃত পাক কপিম! শীতল হইল মধু ৬) তোল! উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা 

॥* অদ্দধ তোল! | 

হ্ীবেরাদ্য তৈল। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জর ও 

পার্খশল প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, উর্ধা এবং অধোগত রুক্তপিত্তে অথব। 

কেবল লোমকুপ হইনে রুক্তম্নাত হইলে, এই তৈল রোশীবর গাত্রে মর্দন 

করিতে দ্িবে। 

হ্বীবেরাদ্য তৈল। তিলতৈল /8 দের। ক্কাথ্য ভ্রব্য-_লাক্ষী /৮ গের, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের, গোহপ্ধ /8 সের । কক্কদ্রব্য-_বাঁলা, বেণারমূল, তলোধ, পল্পকেশর, তেজপত্র, 

ন[গেশ্বর, বেলশু ঠ, নাগরমুখা, শঠী, ব্ক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্জরব, কুড়টিছাল, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়!, শুঠ, বহেড়া ছাল, আমের বীজ, জামের শান ও লালমুন্দির মূল; ইহাদের 

প্রতোকের ২ তোলা লইয়া ষথানিয়মে তৈল পাক করিবে। 

রক্তপিভ্ডে__ভ্র-চিকিৎসা । 

জয়াবটী। উদ্ধগত রক্তপিততরোগের নৃতনাবস্থায় শ্বাস, কাস প্রভৃতি 

উপদ্রবের অল্পতা থাকিলে এবং মুছবেগে রোগীর জবর প্রকাশ পাইলে, এই 

গুঁধধ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের কাধের সহিত সেবন করিতে 

দিবে। 
জয়াবটী। প্রস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

জয়ন্তী বটা। উর্ধগত রুক্তপিততরোগের প্রথম প্রকোপ কালে অর্থাৎ, 

নৃতনাবস্থায় শ্বাস, কাসাদি উপদ্ধব না থাকিলে এবং জর লক্ষিত হইলে, 

এই খঁধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করাইবে। 

৯৪ 
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বুক্তপিত্তের মধ্যাবস্থায় প্রবল জর লক্ষিত হইলেও এই ওঁধধ ব্যবস্থা কর! 

যাইতে পারে। 

জয়ন্তীবটা। বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধ, বচ, তালীশপত্র, মরিচ পিপুল' নিমপাতা! ও 

জয়ন্তীমূল; এই সকল দ্রব্য সনভাগে লইয়। ছাগীমূত্রে মর্দন করিবে । বটী১ রতি । 

বৃহৎ কম্ত,রীতভৈরব ( মতান্তরে )। উদ্র বা অধোগামী রক্ত- 

পিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীর জর অথবা! শ্ৈ্মিক বিকার অর্থাৎ শরীরের 
শীতলতা, দাহ, মৃচ্ছা, পিপাস ও নাড়ীর গতির বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দুষ্ট 
হইলে, এই ওষধ শশার বীজ বাটা ও সাদ! চন্দন ঘসিয়া উতম্ন একত্র করত 
তাহার সহিত সেবন করিতে দ্িবে। 

বৃহৎ কম্ত,রীটরব ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্্ধ্য। 

সর্ববজ্বরহর লৌহ । অধোগত রুক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় 

সরজ্ মল অথবা রক্তভেদ হইলে ও ততসঙ্গে জর বিদ্যমান থাঁকিলে, 
এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান-ক্ষেতপাপ.ড়ার রস 
ও মধু। 

সর্বজ্বরহর লৌহ। প্রস্ততবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় জষ্টবা | 

চন্দনাদ্দি লৌহ । অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত 

গ্রশ্রাব, সরক্ত মল ভেদ অথব। কেবলমাত্র রক্ততভেদ হইলে এবং তৎসঙ্গে জর 
বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান - 
ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু অথবা রক্তচন্দনের কাথ ও মধু। 

চনানাদি লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় ত্রষটুব্য | 

মহাপ্নাজ বটা। উর্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তযি শ্রিত শ্েম্সা অথবা মুখ 

ও নাসিক! প্রভৃতি হইতে কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে এবং রোগীর পিপাসা, 
দ্বাহ ও হৃদয় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা এ সকল লক্ষণ 

বিদ্যমান না থাকিলেও যদ্যপি জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে 
এই ধধ সেবন করিতে দ্বিবে। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ 

সপ্তাহ অতীত হইলে, জর বিদ্যমান থাকিলেও উহা] ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু 
সদ্যঃ সমুৎপন্ন অর্থাৎ 81৫ দিন মাত্র রক্তপিত্তরোগ প্রকাশ পাইলে ও তাহার 
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সঙ্গে প্রবল জবর থাকিলে, সেই অবস্থায় এই ওষধ সেবনে তার্ুশ উপকার 
দর্শে না। অন্ুপান--বাসক পাতার রূস বা পানের রস ও মধু। 

মহারাজবটী। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

র্হৎ কম্তূরীভৈরব উর্ধগত রক্তপিত্তরোগে দাহ, পার্খশল ও 

পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইলে এবং কেবলমাত্র জ্বর লক্ষিত 

হইলে, এই ওষধ পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে । রোগের 

প্রকোপ কাল হইতে সপ্তাহ অতীত হইলে, পুরাতনাবস্থায় এই ওষধ সেবন 

করিতে দেওয়1 উচিত । 

বৃহৎ কম্তরীতৈরব। প্রস্ততবিধি ১০১ পুষ্ঠায় দরষ্টুবা | 

বৃহৎ বিষমন্বরারি রম । উদ্ধগত রক্তপিতরোগে জর বিদ্যমান 

গাকিলে এবং রক্তপিত্ত সপ্তাহ অতীত হইলে, এই 'ষধ রোগীকে পানের রস 
ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। 

বৃহৎ বিষমজ্বরারি রস। প্রস্তুতবিধি ১০৯ পৃষ্ঠা উষ্টবা। 

সর্বাতোভদ্রে রস | দ্ধ বা অধোগত রজপিততরোগে রোগীর জর 

বি্ধমান থাকিলে এবং ততসঙ্গে কাস, হৃদয় বেদনা ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ 

বিদামান থাকিলে, এই ওষধ পানের রস অথবা বাসক পাতার রস ও মধুসহ 

তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

রক্তপিভে--কাস-চিকিৎসা । 

সব্বতোউদ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা। 

চন্দ্রামৃতরস। রক্তপিস্তরোগে কাস লক্ষিত হইলে অর্থাৎ রক্তের 

সহিত শ্লেম্া মুখ হইতে নির্নত হইলে অথবা গলা সুড়ুড়, করিয়। শ্লেন্া 

নির্ঘত হইলে, এই উষধ বাক পাতার রস ও মধু অথব] ছাগীহুঞ্ধ বা 

কেতর্ত্যার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে । 

ন্ত্ামুত্তরস। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দরষ্ুবা। 

চন্দ্রা়ত লৌহ । রক্তপিতরোগে অর্দ বা অধিক রক্তমি্রিত গ্রে 

অধবা কেবল মাত্র ্লেপ্া নির্শত হইলে। এই ওধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে 
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সেবন করিতে দিবে । কাসের সহিত অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে 

জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী । অন্থপান 

--বাসক পাতার রস ও মধু। 

চন্দ্রীযৃত লৌহ প্রন্তুতবিধি ২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য | 

সমশর্কর চ্্ণ ॥ রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত অল্প বা অধিক রক্ত 

নির্গত হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত গ্রেন্সা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস ও জ্বর 

বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন 

করিতে দিবে। 

সমশর্কর চুর্ণ। লবঙ্গ, কট্ফল, কু, খমানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, পিপুলমূল, 

বামকছাল, কণ্টকা রী, চই. কাকড়।শৃঙ্গী, দ।রুচিনি, তেজপাত|,.এলাইচ, নাগেশবর। হরীত কা, 

শঠী, কাকোলী, মুথা, লৌহ, অভ্র ও ববক্ষার? ইহাদের প্রতোকের চুণ সমভাগ ও সর্ব 

সমষ্টির সমান ইচ্ষুচিনি একত্র মিআিত করিবে । মাত্রা! আনা। 

তালীশাদি চর | রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত রক্তমিশ্রিত শ্রেশব। 

নির্গত হইলে এবং শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই গুঁধধ জল- 

সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । 

তালীশাি চুণ। প্রস্ততবিপি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব। | 

রক্তপিভে- খ্বাসচিকিৎসা। 

শ্বসচিন্তামণি (মতান্তরে )। পন্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে 

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তপিত্তের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের বেগ 

লক্ষিত হইলে, এই ওষধ বহেড়া। চুর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। 

স্বানচিস্তামণি ( মতান্তরে )| লৌহ $ তোলা, গন্ধক ২ তে।ল|, অভ্র ২ ভোলা, পারদ 

১ তোলা, হ্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা মুক্ত। ॥* তোলা ও স্বর্ণ |* তোল।; এই সমুদয় একত্র মর্দন 

করিয়া কণ্টকারীরনে, আদার রসে, ছাগছু্গে ও নষ্টিমধুর ককাখে সাত সাত বার ভাবনা 

দিবে। বটী৪রতি। 

, মহাশ্বানারি লৌহ । রক্তপিত্তরোগে কাদের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ 

দুষ্ট হইলে অথবা রোগের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই 
ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--বহেড়া ঘস। ও মধু। 
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মহাশ্বাসারিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, জভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, 

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ঘাষ্টমধু, কিস্মিস্, পিগ্ললী, কুলের বীজ্জের শাস, বংশলোচন: 
তালীশপত্র, বিডুগ্, এল|ই৮, কুড় ও নাগেখর ; ইহাদের প্রতো কর চু ১ তোল।॥ এই সমস্ত 
দ্রব্য লৌহ পাত্রে লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দন করিবে। ব্টী১* রঠি। 

রক্তপিতরোগে-__দাহ-চিকি শপ 

দাহীন্তকলোৌহ । অধোগত ও উর্দগত অথবা উভয়বিধ বুক্তপিত্তরোগে 

দাহ প্রবল হইলে, এই উষধ ইন্দ্রধবের ক্াথ অথবা রক্চন্দনের ক্ধাগ সহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

দাহান্তক লৌহ। প্রস্ততবিপি ২৭ গঙ্গায় দ্রষ্টবা। 

ধান্যশর্করা 1 রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে ও তৎসঙ্গে পিপাসা 

বলবতী থাকিলে, এই জল সেবন করিতে দিবে । 

ধান্যশকরা। প্রস্ততাবধি ৫১ পৃায় ডর্ঠব]। 

দাহমগ্জীণী। উর্ধগত রক্তপিত্তরোগে প্রবল দাহ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা 

দুষ্ট হইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । আন্ুপান - করলা- 

পাতার রস ও মণু। 

দাহম্ীবী। প্রস্ততবাধ ১৭ পুষ্ঠান এরষ্টব' | 

রক্তপিতে_-উদরাময়-চিকিৎস]। 

বৃহৎ গগনন্থন্দর রল। বুক্তপিত্তরোগে উদরাময় দুষ্ট হইলে, এই 

ওষধ রোগীকে জীরা চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে, রোগীর অত্যধিক 

পাতল! দাস্ত হইলে, মুখাঁর রস ও মধুপহ সেবন করিতে দ্রিবে। বক্তআ্াব 

হইলে, ছাগীহুপ্ধ সহ সেব্য। 

বৃহৎ গগনস্ুন্দর রস। পারদ, গঞ্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভন্ম, রূুগ] ও আতইন। ইহাদের 

প্রত্যাকে ২ ভৌলা ; এই সমস্ত একত্র বর্দন পূর্বক ধনে ও শুঠের মিলিত কাথ দ্বারা নার 

ভাবনা দিবে। বটা১রতি। 

কণাগ্ঠ লৌহ । রক্তপিততরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথবা আম বা 



২৯৬ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা । 

রুক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ওঁধধ রে|গীকে দেবন করিতে দিবে: 
অনুপান- জীরাচুর্ণ ও মধু। 

কণাগ্ভলোৌহ। প্রস্ততবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অমৃতার্ণব রস । রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথব| রক্তসংযুক্ত 

মল নির্গত হইলে, এই ওষধ গান্ধালের পাতার রস অথব! মুখার রসের সহিত 
দিবসে ২৩ বার সেবন করিতে দ্রিবে। 

অমৃতাণখ রস। প্রস্ততবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য। 

রক্তপিত্তে_-পিপাসা-চিকিৎস] । 

ষড়ঙ্গপানীয় | রক্তপিততরোগে জর, দাহ ও ততসঙ্গে পিপাসা প্রবল 

হইলে অথবা! কেবলমাত্র পিপাঁস। থাকিলে, শু ঠ পরিত্যাগ পুব্বক পিদ্ধ করিয়া 
এই জল রোগীকে পান করিতে দ্িবে। 

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্ততবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ভৃষণাহর যোগ । রক্তপিততরোগে পিপাস। প্রবল হইলে, এই জল 

রোগীকে ইচ্ছারুসারে পান করিতে দিবে। 

তৃষ্চাহরধে।গ | প্রস্ততবিধি ২১ পুষ্ঠার ভ্রষ্টবা। 

রক্তপভরেগে পথ্য | 

নৃতন বুক্তপিত্তরোগে কাস, শ্বাস, পার্বশ্ল ও জর প্রতি উপঞ্রব 

থাকিলে; পুরাতন শালি তঙুলের অন্ন, ছাগ, পায়রা, থুথু ও শশক প্রভৃতি 

প্রাণীর মাংসের যুষ এবং এক বেলা গমের রুটী পথ্য প্রদান করিবে, ছাগছুগ্ 
অল্পপরিমাণে দেওয়! উচিত; কিন্তু রোগের প্রবলতা অর্থাৎ বিকার দৃষ্ই 

হইলে অনেক সময় অন্লীহার বন্ধ করিয়া মাংসযুষ, যবমও্ড (বালি ) ও ছাগছুগ্ধ 
প্রভৃতি পথ্য প্রদান কর] কর্তব্য। 

পুরাতন শালি তঙঙুলের অন্ন" যব, গমের রুটী, অড়্হর, বনমুগ, মুগ, মন্ত্র 
ও ছোলা, প্রভৃতির ডাইল ; চিঙ্গড়িমাছ বা কই, খলিসা, মাগুর, রুই প্রভৃতি 
মস্ত, গব্য ছুদ্ধ। ছাগী হুগ্ধ; গব্যদ্থত, ছাগণ্ৃত, নটেশাক, পটোল, লাউ, পল্ৃতা, 



অতিমার-চিকিৎসা। ২৯১ 

বেতাগ্র ও পুরাতন কুমড়া! প্রভৃতি তরকারী, কচিতালের শাস, ফল্দা। কিস্- 

মিস্, ইক্ষু চিনি, মধু, ইচ্ষুরস ও পাকাতাল প্রভৃতি ফল অবস্থা বিশেষে সেবন 
করিতে দেওয়া যায়। শীতল জলে ন্নান, গাঁঞে তৈল মর্দন ও শীতল দ্রব্য 

অর্থাৎ চন্দনাদি গাত্রে লেপন করা কর্তব্য । 

অতিপার-চিকিৎসা । 

বাতাতিসার-লক্ষণ । বাতাতীদারে অরুণবর্ণ, ফেণাধুক্ত, রুক্ষ ও 

অল্প পৰ্রিমিত অপর মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয় এবং দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব 

হয় ও রোগী উদরে বেদনা] অন্থুভব করে। 

পিভাতিসার-লক্ষণ | পিভ্তাতিসারে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ বা লোহিতবর্ণ 

পাতলা মল নিগত হয় এবং রোগীর তৃষ॥, মুঙ্ছা, দাহ ও মলদ্বারে জাল! 

অনুভূত হয়। 

শৈগ্মিকাতীসার-লক্ষণ | কফজ্জাতীদারে শুর্ুবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত 

অপর মলের গন্ধঘুক্ত মল নির্গত হয়, পরন্ত রোগী রোমাঞ্চিত হুইয়। থাকে। 
দ্িদোষজাতীসার-লক্ষণ। অতীসারে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও 

পৈত্তিক অথবা বাতিক ও শ্রমিক কিম্বা পৈত্তিক ও শ্রেম্সিক অতীসারের 

লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বিদ্োঘজ অতীসার কহে। 

ত্রিদদোষবজাতীসার-লক্ষণ | ত্রিদোষজনিত অতীসারে পূর্বোক্ত ব্রিবিধ 

অতীসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শুকরের চর্বির স্ায়. 
অথব! মাংস ধোয়। জলের ন্যায় লক্ষিত হয়। এই অতীসার কষ্টসাধ্য জানিবে। 

শোৌকজাতীসার-লক্ষণ | আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদ বশতঃ শোকে 

আকুল অথবা ধনক্ষয় বশতঃ অধীর ব্যক্তির অল্লাহার জন্য শোকজ বাম্প 

ও উদ্মা (দেহাশ্রিত তেজঃ । কোষ্ঠে গমন পূর্বক জঠরাগ্সিকে মন্দীতৃত 
করিয়া রক্তকে স্থানান্তরিত করে, গুঞ্লার ( কুচের) ন্ায় লোহিতবর্ণ 

সেই রক্তই কখনও মল মিশ্রিত অবস্থায় কখনও বা মল রহিত অবস্থায় 



২৯২ আযুর্বেবদ-শিক্ষা। 

মলদ্বার হইতে নির্গত হয়, মল মিশ্রিত রক্তে দুর্খন্ধ থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্তে 
কোন গন্ধ অনুভূত হয় না; এই শোকজাতীসার অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য এবং 
কষ্টসাধ্য । 

আমাতীসার লক্ষণ । অন্রের অপরিপাক বশতঃ বাতাদি দো ত্র 

কোষ্ঠদেশ, বক্তাদি ধাতু ও মল দূষিত করিলে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল পুনঃপুনঃ 

নির্গত হয়। ইহাকে আমাতীসার কহে। 

রক্তাতীসার-লক্ষণ | পিভ্তাতীসার গ্রস্ত ব্যক্তির পিত্তপ্রধান দ্রব্য 
সেবন বশতঃ প্রবল রৃক্তাতিসার জন্মে । 

প্রবাহিকারোগের-লক্ষণ | অহিত দ্রব্যভোজী ব্যক্তির বাু প্রকৃপিত 

হওয়ায় অল্প মপমিশ্িত সঞ্চিত গ্রেম্সা অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ নির্গত 

হয়, ইহাকে প্রবাহিকা কহে। বাতিক প্রবাহিকারোগে উদরে অত্যন্ত 

বেদন। অনুভূত হয় । পিত্তঙ্জনিত প্রবাহকারোগে দাহ বিদ্বমান থাকে । কফজ 
প্রবাহিকারোগে মলের সহিত শ্রেষ্সা অধিক মিশ্রিত থাকে। রূক্তজ- 

প্রবাহিকারোগে আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হয়। 

অতীসারে- মলের পক্কাপক-লক্ষণ। সর্বপ্রকার অতীপার রোগীর 

মল ঘগ্তপি জলে নিমজ্জিত হয় এবং মলে অতান্ত হূর্গ্ধ অনুভূত হয়, তাহা 

হইলে মলের অপকাবস্থা এবং যন্চপি মল জলের উপর ভ।সমান থাকে 

এবং তাদশ দুর্গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মলের পন্কাবস্থা৷ বুঝিতে হইবে। 
কিন্তু মল অত্যন্ত দ্রব বা অত্যন্ত শীতল বা কফসংস্থু হইলে, পক মলও 

জলে নিমগ্ন হয়। 

অতীসারের অসাধ্য-লক্ষণ। অতীপাবাক্রান্ত ব্যক্তির মল যগ্ঠপি 

ঘুত) তৈল, চর্বি, মজ্জ, অস্থি রহিত মাংস, ছৃষ্ধ, দধি ও মাঁংসধৌত 

জলের স্ায় বর্ণবিশিষ্ট অথব। কৃষ্ণ, নীল, অরুণবর্ণ, কৃষ্তরুক্ষ, শিপ্চ। বিবিধবর্ণ বা 

মযূর পুচ্ছের বর্ণ, ঘন, শবগন্ধি, মন্তকের মধ্যস্থ স্নেহ দ্রব্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট 

বা সুগ্নন্ধ অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং রোগীর পিপাসা, দাহ, অন্ধকার 
প্রবেশবৎ বোধ, শ্বাস, হিকী। পদদ্বয়ে এবং অস্থির অভ্যন্তরে বেদনা, 

মুচ্ছ, অশান্তিবোধ, মোহ, গুস্স্থিত বলির পকৃতা ও প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ 
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বিচ্মান থাকিলে, রোগ মসাধ্য, সুতরাং সেই রোগীর আশ! পরিত্যাগ 
করিবে । 

যে অতীপার রোগীর সর্বরা গুহদেশ হইতে মল নির্গত হয় এবং দেহ 

অতি কশ, উদরাধ্ান বিদ্যমান ও গুহাদেশের পতাপত্বে শরীর শীতল থাকে, 
তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । 

যে অতীপারাক্রান্ত রোগীর শ্বাস, শুল, পিপাস' ও জ্বর বিগ্ধমান এবং 
শরীর কশ, এই প্রকার ব্যক্তি বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য, 

স্থতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । 

অতীসার-চিকিৎসা-বিধি । 

অতীসারের উৎপত্তি বিষয়ে বিবিধকারণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে আমাদের 

দেশে যে সমস্ত অতীসার জন্মে, তাহার অধিকাংশই খতু পরিবর্তন বশতঃ 

উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক খতুর অবসান এবং অন্ত খতুর আগমন কালে 

অধিকাংশ বালক, বাণিকা, যুবক ও বৃন্ধদিগের উদরাময় প্রকাশ পায়। 

গ্রীশ্মকালেই পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অনেক স্থানে অতীসার উৎপন্ন হয় এবং 

বিবিধ উপদ্রবের সহিত উহ। বিশ্চিকারোগে পরিণত হয়; ইহাকে ইংরেজী 

ভাবায় কলেরা বলে। তত্তিন্ন গুরুপাক দ্রব্য, তৈল বা দ্বতবহুল মাংস, 

পোলাও প্রভৃতি দ্রব্য, উষ্তদ্রব্য, তরল পানীয় এবং ছ্তিশয় শীতল দ্রব্য 

ভোজন বশতঃ অতীসার উৎপন্ন হয়; বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ ছুপ্ধ মাংসার্দি একত্র 

তোজনে ভূজ্জদ্রব্যের অঙীর্ণতা, উদরাঞ্মান কালে দিনে ভোজন, তৈল ব৷ 
দ্বতাদি দ্রব্য ওবধ স্বরূপ ব! অন্ত কারণে অধিক মাত্রায় স্বেন, বিষাক্ত দ্রব্য 

ভোজন, সহস। তয়প্রাপ্তি, ধনক্ষয় বা বন্ধুবান্ধবাদির বিয্বোগ, পককাশয়ে ক্রিমি- 
সঞ্চয়, দূষিত জলপান এবং অধিক পরিমাণে মগ্য সেবন প্রভৃতি কারণেও 

অতীসার উৎপন্ন হইয়! থাকে । অজীর্ণ বা! অগ্ঠিমান্দ্যাবস্থায় অধিক পরিমাণে 

শীতল দ্রব্য সেবন বা শীতল জলে অবগাহন করিলেও ২। ১ বার তরল দন্ত 

হইয়। ক্রমশঃ প্রবল অতীসারে পরিণত হয়। , অত্যধিক উপবাস দ্বারাও' 
এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, দীর্ঘকাল জরাদি রোগে পাঢ়কাঞ্জির তেজ? 
নষ্ট হইলেও অতীসার জন্মে । 

১ 
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অহিতকর দ্রব্য সেবন বশতঃ অতীপাররোগ উৎপন্ন হইলে, শরীরস্থ জলীয় 
ধাতু অর্থাৎ রস, মূত্র, ঘর্ম, মেদঃ) কক, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি প্রকুপিত হয়? 

অনন্তর এ সমস্ত জলীয় ধাতু পাচকাগ্রিকে নিরতিশয় মন্দীভূত করিয়। থাকে 

এবং রসাদি জলীয় ধাতুসকল মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া! বেগে নির্গত হয়। 
এই জন্ত২।১বাঁরদাস্ত হইলেই অতীপার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল 

হইয়া পড়ে । 

শরীরের জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে নিঃম্থত হওয়ায় রোগী পিপাসায় 
অতিভূহ হয় এবং পিত্ের ক্রিয়ার বিপর্যয় বণতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত হইয়। 
থাকে; শারীরিক দুর্বগত। বশতঃ সমস্ত দ্রব্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করে। 

জলীয়-রসরক্তাদি ধাতু এবং মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ! ও শুক্র প্রভৃতি উদ্মাময় 

ধাতুসঘৃহের ত্মত্যধিক নির্গম বশতঃ শরীর শিথিল হইলে, শ্রেশস। প্রকুপিত 

হয়, সুতরাং শ্বাসবাহিনী ধমনী সমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়! থাকে; 
তখন যুহুমুছঃ শ্বাসের বেগ ও হিন্কা পরিলক্ষিত হয় এবং বজ্তস্থিত আগ্রেয 

গুণের মভাব বশতঃ বা শৈত্য ক্রির়াি বার! পার শুনাদি উপস্থিত হয়। এই 

সমস্ত উপদ্রব বায়ু, পিন্ত ঝা শ্নেঘ্সার নুনাধিক্য বশতঃ হইয়। থাকে এবং মলের 
সহিত শীরস্থ তিন্ন ভিন্ন জলীন ধাতুসমুহের সংষিন বশতঃ মলের বিভিন্ন 

বর্ণতা লক্ষিত হয়। 

বাতাতিপারে বায়ু প্রকুশিত হওয়ায় উদরে বেদনা অহৃভূত হর এবং বায়ুর 
চাপ প্রযুক্ত মল সম্যক্ন্নপে এক সময়ে নির্গত হইতে পারে ন') স্থৃতরাং অল্প 
অল্প পরিমাণে নির্গত ও দান্তের সমন শব্দ হয়। 

পিতাঁতিসারে পিন্তের প্রকোপ বশতঃ জলীয় ধাতুর শোষণ হইতে থাঁকে 

এবং পিত্ডের স্বষ্ঠানগত রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ তৃন্ঞা মৃচ্ছ1 ও দাহ প্রভৃতি 
লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে । 

শ্লৈশ্মিকাতীসারে সঞ্চিহ শ্লেম্সার সহিত মল নির্গত হইয়া থাকে, এ সমস্ত 
্রেম্পা আমাশয়ে ভূয়োহুয়ঃ সঞ্চিত হইতে থাকে ও রোগের প্রকোপ বশতঃ 
এরূপ ভাবে মল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নির্গত হয়, সুতরাং যাবৎ শ্রেম্বার পরিপাক 
না হয় এবং মল স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ না করে, তাবৎ রোগের প্রবলত। 
বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। * 
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ক্রিমিঞরন্ত অতিপাররোগ বড়ই কঠিন; ক্রিযিসকল পক্াশয়ে সঞ্চিত 

হইলে, পুনঃপুনঃ দাস্ত হইতে থকে, এবং বড় কেচোর ন্যায় ক্রিমি সকল 
আমাশয় হইতে উদ্ধগামী হইয়। পুনঃ পুনঃ বমন জন্মায় ও মুখ হইতে 

বমনকলে নির্গত হয় এবং হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। এই অবস্থায় 

জর প্রবলরূপে প্রকাশ পার ও পিপাসা, দ।হ প্রস্ততি লক্ষণও অনেকস্থলে 

দৃুট হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অতীপাররোগ বিশেষরূপ পরীফা করনা 

চিকিৎসা! কার্ষেয প্রবৃত্ত হইবে। কারণ উহ! অনেক স্থলে পিতা তীপার বা 

্রিদোষজ অতীপাত্র ব| জ্বরাতাসার বলিয়! ভ্রম হইয়াথাকে। এই অতী- 

সারে বড় কেচোর স্ায় ক্রিশি মুখ হইতে বা শুহ্দ্বার হইতে পুনঃপনঃ নির্গত 
হইতে দেখা বায়। 

আমাতীসাররোগে নান।বর্ণ আমরক্তার্দি সংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং 
উদ্রে বেদনার আধিক্য লক্ষিত হয় ও ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হওয়ায় বাতাদি 

দোত্রয় কুপিত হইয়া! সহস। এই রোগ উৎপাদন করেঃ এই রোগের 
চিকিৎসা কালে উহার স্বীয় লক্ষণ দ্বার রোগ বিশেষরূপে স্থিত্নীকৃত করিয়া 

ওষধ প্রয়োগ কর! একান্ত কন্তবা। 

সর্ব প্রকার অতীশাঁরের চিকিৎসাকাঁপে রোগীর মলের উপর বিশেষ 

লক্ষ্য করিবে অর্থাৎ মলের বর্ণ, মলে এ্রেম্স। ব। রক্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে 

সংযুক্ত আছে অথবা কেবলমাএ শ্রেম্স। বা রক্ত দাস্ত হয়, দাস্ত জলের স্টায় 

পাতলা ব| গাঢ় ইত্যাদি পুনঃপুনঃ পরীক্ষ। করা কর্তব্য। অতীসাররোগ 

কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পরিজ্ঞাত হওরা আমগ্তক, কারণ গ্রহণী- 

রোগ কুপথ্যাদি বশতঃ বৃদ্ধিপ্রাপণ্ত হইয়া অনেক সমগ্বে অতীসাপরূপে পরিণত 

হয় এবং অজীর্ণতাসত্বে অহিতাচরণ দ্বারা সহসা প্রবল অতীসাররোগ উৎপন্ন 

হইতে দেখা যায়। যেরূপ পুরাতন জ্ররোগী অহিতাচরণ কৰিলে নবজ্বরে 
আক্রান্ত হয়, সেইরূপ অহিতাঁচার বশতঃ গ্রহণীরোগও অতীসাররোগে 

পরিণত হইয়া! থাকে। চিকিৎপাক।লে তত্তৎ্কারণের উপর লক্ষ্য রাখা 

একান্ত কর্তৃব্য। ৃ 

সাধারণতঃ অতিগারের নূতন অবস্থায় 'ধাধক ওধধ প্রয়োগ করা উচিত 
নহে, যেহেতু সহসা! মল রুদ্ধ হইলে, তাহা হইতে শোখ, জ্বর, প্লীহা, উদদরী, 
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প্রভৃতি রোগ উতৎপত্র হইতে পারে। সুতরাং অগ্রে পাটক ধধ সেবন করাইবে 
পরে দোষ সংশোধন ও মল পরিপাক হইলে, ধারক ওধধ ব্যবস্থা! কর! কর্তব্য। 

উদরাময়রোগে দ্বিবিধ ওধষধ শ্রান্তকারগণ নিরূপিত করিয়াছেন, যথা-- 

পাচক ও ধারক? যাহ। দ্বার! অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদিদোষ প্রশমিত হয়, 

সেই সমস্ত গধধ পাচক, এবং যে সমস্ত ওষধ মলরোধক তাহারা ধারক ; কিন্তু 
পাচক ওধধের মধ্যে অধিকাংশ ওবধ অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদি দোষ প্রশমিত 
করিয়া ক্রমশঃ মলরোধ করে, যখা__সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস।অগ্নিকুমাররল ও নৃপতি- 

বল্পত ইত্যাদি । কতকগুলি উধধ স্বতাবতঃ মলরোধক, যথা--অহিফেণবটা ও 
গঙ্গাধরচুর্ণ ইত্যাদি । অভীগারের পুরাতন অবস্থায় বিশেষতঃ রোগী অত্যন্ত 

কশ হইলে কেবল পাঁচক ওধধ সেবন ন1! করাইয়। ধারক ওষধ সেবন করান 
কর্তব্য ; যেহেতু কেবল পাচক গুণ বিশিষ্ট হি্গ ্টকচূর্ণ বা অগ্রিমুখ চূর্ণ প্রত্ৃতি 
ওষধ প্রয়োগে মল অধিক নিঃস্থত হইলে, দুর্বল রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। 

অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ হইতে অতীসাব্র উপস্থিত হইলে, অগ্নিমান্দ্য নাশক ওষধ 

যথা-_মহাশঙ্খবটী, ভাঙ্করলবণ ও হিঙ্গ্টকচূর্ণ প্রন্থৃতি ব্যবস্থা করা কর্তব্য ; 
প্রর্ূপ অজীর্ণ সঞ্জাত অতীসারে ঝোগীর প্রায়শঃ বমন লক্ষিত হয় এবং সেই 
বমনে ছুর্ণন্কবিশিষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গীরণ হইয়! থাকে এবং উদরাগ্বান, দাহ 

প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও প্রকাশ পাইতে দেখ! যায়; এই অবস্থায় অতীনারের 

প্রকোপ কালে ২১ বার দাস্ত হইবামাত্র, ধারক ওধধ সেবন করাইলে সহসা 
বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং অগ্নিবদ্ধক-পচক ওবধধ সেবন করান 

বিশেষ কর্তব্য। সমস্ত অতীসারের পুরাতন অবস্থায় যেরূপ গ্রহণীরোগে 

প্রযোজ্য বটিকা, চুর্ণ ও মোদ্রক প্রভৃতি সেবন করান যায়, তদ্রপ গ্রহণী 

রোগের নূতন অবস্থায়ও অভীপারে প্রযোজ্য বটিকা, চর্ণ প্রভৃতি সেবন 
করান যাইতে 'পারে। আমাতীসারের প্রথমাবস্থায় ধারক গুঁধধ সেবন করা- 

ইলে উদরে মল বদ্ধ হইয়া বেদন। দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা) বিশেষতঃ 

অন্তান্ত উপব্রবও উপস্থিত হইতে পারে, অতএব এই অবস্থায় লঘুপাক পথ্য 
ও পাচক ওঁবধ সেবন করান কর্তব্য; মল গরিপক হইয়া বাঁতাদি দোষের 

শমত1 হইলে এবং উদরের বেদনা ও যলের তরলতা৷ থাকিলে, ধারক বধ 

সেবন করান উচিত। 
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আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, জাতীফলাদি- 

বটী, অমৃতার্ণবরস, উশীরাদিকাথ ও হীবেরাদি ক্কাথ প্রভৃতি ওষধ আমপাচনার্থ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে । উদরে শুল নিবারণার্থ শুলহরণ যোগ, 
শঙ্খাদি চূর্ণ, হরীতক্যাদিকন্ক বা পাঠাদি চূর্ণ প্রসৃতি ওষধ সেবন করিতে 
দিবে। আমাতীপারে উদরে বেদনার আধিক্য বশতঃ রোগী অনেক সময় 

ব্যাকুলিত হইয়া ধারক ওষধ সেবন দ্বারা অনেক দ্দিন কষ্ট ভোগ করে; 
এই অবস্থায় যাহাতে উদরস্থিত সঞ্চিত শ্রেশ্ব। নির্শত এবং অগ্ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 

ও শ্লেম্বা পুনরায় সঞ্চিত না হইতে পারে, তাদৃশ ওবধ প্রয়োগ কর] একাস্ত 
কর্তব্য। উদরে শ্রেম্বা সঞ্চিত হইলে, বাবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে এবং উদরু- 

স্থিত সঞ্চিত শ্রেম্স। নির্গত হইলে, রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে; আমাতীসার 

দীর্থকাল স্থায়ী হইলে, আমরোধক ওঁধধ যথ1--অগ্রিকুমার ;) জাতীফলাগ্ঠ।- 

বটা, বৃহৎ লবঙ্গাদি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ অবস্থায় হাত 

ব| পায়ে শোথ লক্ষিত হইলে, ছুগ্ধান্ন পথ্যপহ লবণ ও জল বন্ধ করিয়। ছুপ্ধবটী 

ব! পর্পটী সেবন করিতে দেওয়। যাইতে পারে । নুতন আমাতীপার রোগীর 

শরীর অতিক্শ হইলে ও জর, কাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, সহসা 
মলরোধক ধারক ওষধ সেবন করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে জর, 

শোথ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় আমের পাচক অথচ ধারক 
গুণযুক্ত ধধ অর্থাৎ পীধুষবল্লীরস, মহাগন্ধক ব1 জাতীফলরস প্রভৃতি ওষধ 
পেবন কব্রান কর্তব্য। জ্বর ওকাস প্রস্থৃতি উপদ্রব লঙ্কিত ইইলে? পুটপাক 
বিষম জবরান্তক লৌহ, বৃহৎ জবান্তক লৌহ এবং কাসের অত্যন্ত প্রকোপ 

লক্ষিত হইলে, চন্দ্রামৃতরস বা সর্ধতোতদ্ররস সেবন করিতে দিবে; কাস 

প্রায়শঃ উদরামর ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে স্বপ্ং কমিয়া আইসে, তজ্জন্ত পৃথক্ 
ওষষ সেবন করাইতে হয় না। আমাতিসার ক্রমশঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে 

এবং পূর্বোক্ত ওঁধধ সমূহ দ্বারা তাদৃশ উপকার লক্ষিত না হইলে পর্পটা 

সেবন করান কর্তব্য। রোগীকে অবস্থান্থসারে রসপর্পটী, পঞ্চা মৃতপর্পটা, 
ব! বিজয়পর্পটী সেবন করাইলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বা 
অতি কৃশব্যক্তিকে স্বর্ণপর্পটী সেবন করানু যাইতে পারে। জর) শোথ 

ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও পর্পটা সেবনে ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। 
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পুরাতন অবস্থার মুস্তকাঁদি মোদক, জীরকাদি যোদক প্রস্তুতি ওষধ সেবখনেও 

বিশেষ উপকার পাওয়া যাঁয়। 

বাতিক অতীসারে উদরে বেদনা থাকিলে ও মল পুনঃপুনঃ অল্প 
অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, পাচনার্থ পথ্যাদিকধায় অথব] সিদ্ধ প্রাথেশ্বর- 

রূপ প্রপ্োগ করিবে । এই সকল ষধ দ্বারা আমের পরিপাক এবং উদরের 

বেদনার লাঘব হইলে, রোগীকে পুর্বোলিখিত সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস: বৃহৎ অগ্নি- 

কুমার রস বা লবঙ্গাদিবটা সেবন করিতে দিবে । এই সক ওষধে অগ্নি 

বৃদ্ধি পাইয়। রোগীর ক্রমশঃ ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও মল পরিপাক হইলে অর্থাৎ মল 

কথঞ্িৎ গাঢ় হইয়া! আসিলে, ঘব্যপি পুনঃপুনঃ দাস্ত হয়, তাহ! হইলে গ্রহণী- 
গঞ্জেন্্ররস বা নৃপতিবল্পতরস নিয়মপুর্বক তাহাকে সেখন করিতে দিবে। 
বাতশ্নৈম্মিক অতীসারেও পৃর্ববব্ৎ আমপাচনার্থ সিদ্ধ প্রাণেশ্বররস; হরীতক্যাদি- 
চুর্ণ সেবন করাইবে, অনপ্তর বৃহৎ অগ্রিকুমাররস, বৃহৎ লবঞ্গাদিবটা প্রহৃতি 

ওষধ সেবন করিতে দিবে। 

পৈত্তিকাতীসারে রোগীর দাহ ও পিপাস। প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্ভমান 

থাকিলে, দাহ ও পিপাপা প্রভৃতি নিবারণার্থ পৃথক ওধধ প্রয়োগ করিবে 

এবং অপর মলের পাচনার্থ রোগীকে উশীরাদি কাথ, বিল্বাদ্ি কাথ, 

রসাগ্ধনা দিচুর্ণ অথবা অনৃতার্ণবন্নস সেবন করাইবে। মলের ক্রমশঃ পরিপাক 
হইয়া আসিলে, পৃর্বোল্লিখিত অনুতার্ণবরল, লবঙ্গাদবটা বোগীকে সেবন 
করিতে দিবে; এ সকল ধধ সেখনে বগ্ভপি দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়। না 

আইপে, তাহা হইলে পীযুষধল্লীরস ও শুপতিবরতরস সেবন কবিতে দিবে । 

পিশ্তাতিসারে পিভ্তের প্রকোপ বশতঃ জর হইলে, জ্বরাতীসারের নিয়মে 
রোগীর চিকিৎসা! করিবে। 

বাতপৈত্তিকাঁতিসারে পুব্ববৎ উশীরাদি কাখ, হ্বীবেরাদি কথ, গুড়) চ্যাদি- 
কাথ, অমৃতার্ণব বূস ও রপাঞ্রনাদ্ি চরণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বাঘুব্র প্রকোপ- 

বশতঃ উদরে বেদন1 লক্ষিত হইলে, ভাঞ্কব্লবণ ব৷ শলহরণযোগ প্রয়োগে 

বিশেষ উপকার হয়। আম পরিপাক হইলে, লবঙ্গাদি বটী, অমৃতার্ণবরস; 
প্রস্তুতি গধধ সেবন করাইবে। 

শ্নৈম্মিক অভীপারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে অপক খ্রেপ্রাসংঘুক্ত 
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মল নির্গত হইলে। চব্যাদিকধায়, হিঙ্গাদি চু, পথ্যাদি চূর্ণ, জাতীকলাদি- 
বটী বা অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি উবধ সেবন করাইয়। আমের পরিপাক করিবে। 

এই ওঁষধ দ্বার! শ্নেম্মার পরিপাক হইলে বৃহৎ অগ্রিকুমার, লবঙ্গা্দি বটা 
প্রভৃতি উষধ সেবন করাইবে) উহাতে অগ্রিবল বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত কমিতে 

থাকে; তৎপরে আবশ্যক হইলে নৃপতিবল্পভ বা গ্রহণীগজেক্জর রস প্রভৃতি 

গুঁধধ সেবন করিতে দিবে। 

পিত্প্নেম্মাতীমারেও পুব্ববৎ ওষধ প্রয়োগ করিকে, কিন্তু শীতক্রিয়া বশতঃ 
জর প্রকাশ পাইলে, ভন্নিবারণার্থ প্রথষে চেষ্টা কর। কর্তব্য । পিতের অধিষ্য 

বশতঃ দহ. ও পিপাসার আধিক্য হইলে, দাহ ও পিপাস। নিবারণার্থ পৃথক 

ওঁষধধ সেবন করিতে দিবে এবং অমৃতার্থবরস ও সিদ্ধপ্রথেশ্বর রস প্রভৃতি 

ওধধ আম-পাঁচনার্থ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর পূর্বোল্লিখিত পিভ্তাতীসার- 

রোগের ষধ যথানিযমে দেবন করাইবে। 

ক্রিদোষজনিত অভীসার অন্যন্থ কঠিন, উহা অনেক সময়ে বিস্চিক 

(কলেরা) রূপে প্রভীরমান হয়; ভখন বিক্চিকারোগের চিকিৎসার নিয়- 

মানুসাবে উহার চিকিৎসা করিবে । দাহ, পিপাসা, বমন, উদরে বেদনা 

প্রভৃতি বিশ্ছচিকাঁর বহুবিধ লক্ষণ বর্তমান সঘবে জলবায়ুর দৌষে সান্নি- 

গাতিক অতীদাররোগে প্রকাশ পাইর। গাকে। স্থতরাং ইহার চিকিৎসা কালে 

উপদ্রব সমুহের নিবারণার্থ ষধ প্রয়োগ কর! কর্তব]। 

ভিদোষাতীসারে প্রেশার বা বাতশ্রেম্মার প্রকোপ জনিত বিবিধ উপদ্রব 

ৃষ্ট হইলে, বৃহৎ কম্,রীট্তৈরব ( মতান্তরে ), মহা লক্মীবিলাস, বৃহৎ কফকেতু 
এবং পিত্ের বা পিতশ্রেঘ্ার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে বৃহৎ রন্রগর্ভ ও বৃহৎ 

কন্ত,বীতৈরব (মতান্তরে) এবং বায়ুর বা বাতপিত্ের প্রকোপ তুষ্ট 
হইলে, চতুন্বখ রস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রয়োগ কর] আবগ্ঠক। ত্রিদোষ 

প্রকুপিত হইলে, উল্লিখিত ত্রিদোষধনাশক ওষধ এবং যোগ সমূহ 

বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিত্সার নিরমান্যায়ী প্রয়োগ করিবে। উপদ্রব- 

সমূহ বিনষ্ট হইলে। ধারক ওষধ প্রদান করা কর্তব্য। দিদ্ধ-প্রাণে্বররস, 
অমৃতার্ণবরস, উশীরাি ককাখ ও তীবেরাদি কাথ প্রভৃতি উষধ 'প্রথমা- 
বস্ায় য়লের তরুলতা৷ বিবেচনা করিম! অল্প ম।ত্রায় সেবন করান যাইতে 
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পারে। ততৎপরে উপদ্রব হাস এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধ প্রাণেশর 

রস, বৃহৎ অগ্নি কুমার বা লবঙ্গাদি বটী যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে; 

এই অবস্থায় অনেকের জর প্রকাশ পাইতে দেখ! যায়। সুতরাং জর 

প্রকাশ পাইবা মাত্র বৃহৎ কন্ত,বীতৈরব (মতান্তরে) বা! আগর কন্ত,রী প্রয়োগ 
করা উচিত) ত্রিদোধাতীদারে মলের পক্কাবস্থা পর্য্যন্ত উপপ্রবসমুহের প্রতি 
লক্ষ্য বাখিয়! চিকিতৎস! করা কর্তব্য। 

রক্তাতীদারে প্রথমতঃ যাহ।তে মলের পরিপাক ও রক্তরোধ হয় 
তাৃশ ওষধ সেবন করান কর্তব্য, যেহেতু বক্তাতীসারে পুনঃপুনঃ রক্তমাব 
হইলে, শরীর বলহীন হয় এবং অন্তান্ত উপদ্রব উৎপন্ন হইতে পারে। আম 
সঞ্চিত হইলে ও উদরে বেদন। থাকিলে আমের পাচক ও রুক্তরোধক 

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ, হীবেরাদি কাথ ব| উশীরাদি কাখ সেবন করাইবে। এ 
সকল ওধধে জর, দাহ ও পিপাপ! প্রন্তি উপদ্রবগুলিও অনেক।ংশে হাস 

পায়। রক্তত্রাবের আধিক্য দুষ্ট হইলে, কুটজনাড়িমকমায়, কণাগ্যলৌহ ও 
চন্দনা্দি চর্ণ প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে দ্বিবে। রভ্ঞাতীপার দীর্ঘকাল 

পর্যন্ত স্থায়ী হইলেও শ্নেম্সসংযুক্ত মল নির্গত হইলে কুটজাষ্টক, কুটজ্জাবলেহ, 

কণাগ্ভলৌহ ব1 পীযুধবন্নীরস প্রভৃতি ওধধ সেবনে দমধিক উপকার পাওয়। 

যায়। পুরাতন অবস্থায় লৌহপর্পটা, বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ওষধ সেবনে 
শীঘ্রই উপকার দুষ্ট হয়। এইরূপ বুক্তাতীসারে, জর, কা, শোথ প্রভৃতি 
উপদ্রব দুষ্ট হইলে, এ সকল পর্পটী সেবনে ততদমস্তই বিনষ্ট হয়; আবশ্বাক 
হইলে, অরের জন্ত পুটপক্ক বিষমন্জন্রান্তকলৌহ বা! সর্বজ্বরহরলৌহ এবং 

কাসের জন্ত চন্দ্রামুতরস, সর্বতোভদ্ররস। শোধের জন্য শোথকালা- 

নল রস বা! ছুগ্ধবটী প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইবে। পুরাতন অবস্থায় উক্ত 

জর ও কাসের উল্লিখিত ওধধ, লৌহপর্পটা প্রভৃতি বা কুটজাবলেহ 
প্রভৃতির সঙ্গে সেবন করান যায়, কিন্তু পুরাতনাবস্থায় শোথ থাকিলে 

কেবলমাত্র শোথের ওধধ সেবন না করাইয়া পর্পটী সেবন করাইবে, 

যেহেতু, উহা! দ্বারাই রক্তাতীপার, শোথ এবং অন্তান্ত উপদ্রব গুলিও 

বিনই হয়, সুতরাং শোথের জন্য পৃথক উধধ সেবন করাইতে হয় না 
সেবনেও উপকার না হইলে, রোগ প্রাযশঃ মারাত্বক হয়, তৃখন 
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পথ্যের উপর নির্ভর কর| যাইতে পারে। রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় 
কেবল আম সংযুক্ত সরক্ত মল নির্গত হইলে, জীরকাদিমোদক, বৃহৎ জীর- 

কদিমোদক বা বৃহৎ পীযুষবল্লীরস প্রভৃতি সেবনেও যথেষ্ট উপকার পাওয়। 

ঘার। রক্তাতীপারের সকলাবস্থায় লণুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহাতে পিস্ত 
প্রকৃপিত না হয়, তাদৃশ পণ্য ব্যবস্থা করা উচিত এবং তীক্ষ বৌপ্র, ব্যায়াম ও 
শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি পরিত্য।গের উপদেশ প্রদান একান্ত কর্তব্য । 

প্রবাহিকারে!গের প্রথমাবস্থায় ধারক ওষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, 

কারণ প্রবাহিকারোগে সঞ্চিত গলে! উরে বন্ধ হইলে বিবিধ রোগ 

উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতজ প্রবাহিকারোগে, উদরে বেদনার 

আধিক্য থাকিলে, পথ্য।ি কাথ অথবা ১ তোলা পরিষাণে ইসবগুল দিনে 

২ বার (মুখে জল লইর1) সেখন করিতে দিবে এবং রাত্রে আহারের পর 

১বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেঘস। বিনা ক্লেশে মলের 

সহিত নির্গত হইয়। যার। পৈরিক প্রবাহিকারোগে লবঙ্গাভ্রযোগ ও 

জাতীফলরস অতি উত্কষ্ট উষ্পু। রক্ত প্রবাহিকারেগেও লবঙ্গা্রযোগ, 

জাতীফলরদ ও বিল্বক্ষীর সেবন করিতে দিবে । শ্রেম্িক প্রবাহিকায় জাতী- 

ফলাদ্য বাটিক! অথবা অগ্রিকুমার রস প্রভৃতি আম পাচক ওষধধ সেবন করা- 
ইউবে। সর্ধপ্রকার এ্রবাহিকারৌগে সর্বাদ1] লঘুপাক পথ্য রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উদরে বেদন! ও আম- 

রক্ত সংযুক্ত অর্থাং অধিক রক্ত সংঘুক্ত বা অধিক শ্্েম্সা সংযুক্ত পাতলা 

মল নির্গত হইলে, পীযূববল্লীরস, জাভীফলবুসঃ কুটজাবলেহ বা! বৃহৎ কুটজা- 

ঘলেহ সেবন করিতে দিবে, রক্ত প্রবাহিকাঁয় কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ 

সর্বোৎকৃষ্ট । গ্ৈন্মিকপ্রবাহিকায় গ্নেপ্সা সংঘূক্ত মল অধিক পরিমাণে নির্গত 

হইলে রোগের পুধাতন অবস্থায় ঘুস্তকাগ্য মৌদক; মেথী যোদকঃ গঞ্চামৃত- 

পর্ণটী বা বিজন্ন পর্ণটা প্রভৃতি উবধে সমধিক উপকার পাওয়া য'য়। কুটঙ্জা- 

বলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ ও পীষুষবন্লীরস প্রস্থতি দ্বারাও শ্নেদ্িক প্রবাহিকার 

পুরীতনাবস্থায় অনেকস্থানে উপকার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ধবিধ প্রবা 

হিকারোগ পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে অল্প জর, কাস, হস্তপদাদিতে শোগ দৃষট 
হইলে, পর্পটী সেবনে সর্ধপেক্ষা। অধিক উপকার পাওয| ঘ্বায়। লৌহপর্পটী, 

৪ 
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পঞ্চামৃত পর্পটী ব। বিজয়পর্পটা যথানিয়মে দুপ্ধা্ন ব্যবহার পর্বক সেবনে 

সমস্ত উপদ্রকই নষ্ট হয়। রক্ত প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায়ও লৌহপর্পটা 

ও স্বর্ণপর্পটী সেবনে অনেক উপকার হর। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল 

স্থারী হইলে, আহারের নিয়ম প্রতিপালন কর। বিশেষ কর্তব্য । এই অবস্থায় 
তীক্ষ দ্রব্য, লঙ্ক1 মরিচ, শাক, অ দ্রব্য'ও ডাঁইল প্রশ্থতি একেবারে পরিত্যাগ 

একান্ত কর্তব্য। 

ভয়ঙ্জনিত ও শোকঙ্জ অভীপারে রোগীকে নানাপ্রকার সাস্বন। করিবে; 

বিশেষতঃ ভয় ও শোকে বাদু প্রকুপিত হর, এমতাবস্থায় বাতাতীসারের 

ওষধ, মলের তরলতা বিবেচনা করি! সেবন করিতে দিবে। শোকাতীসারে 

পুথিপণ্যাদি কষায় রোগীকে সেবন করান বিশেষ কর্তব্য । রক্ত নির্গত হইলে, 

অনুতার্ণব রস বা কণাগ্ লৌহ প্রয়োগ কর! ম।ইতে পারে। 
অভিসারে-উপদ্রব | ত্রিদোধ অভীসারে বাতাদি দোষে প্রব্গত! 

বশহঃ বমন, হিক্কা, খাসের প্রকোপ, পিপ।স। ও দাহ প্রস্ৃতি বিবিধ লক্ষণ 

উপাঞ্চত হয়ঃ এমতানগ্থাঘ ভগিবারণার্ণ পিধিধ ঘোগ, বটি ও চূর্ণ প্রভৃতি 
গ্রয়োগ করা আবণ্যক | বমন নিবারণার্ঁ মবিষার €ড| করিব তাহ! উদরের 

উপরিভাগে লেপন কগিতে দিবে অথবা বযনের আতিশধ্য দুষ্ট হইলে, পিপ্প- 
ল্যাছলৌহ বা চন্দ্রকান্তিরদ সেবন করিতে দ্রিবে | হিক্ক| প্রকাশ পাইলে, রাই- 
সরিন| বাটিগ। গীনায় বা মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিণে অগবা শর্করাঁযোগ (ইঙ্ষুচিনি- 

ও মরিচ সমগ্াগে মধুর সহিত ) লেহন ব। পিপল্যাগ্ক লৌহ সেবন করাইবে; 

পুনঃপুনঃ বমন খশ্বতঃ হিক্ধা উপঞ্থিত হইরা থাকে, সুতরাং তন্নিবারণার্থ গুঁধধ 

প্রশ্নোগ করা কপ্তব্য। আধ্ু।ন উপস্থিত হইলে, দারুষটুক প্রলেপ, যনপ্রলেপ 

অথবা! দলবর্তি প্রয়োগ করিবে; এই উত্তয়বিধ প্রলেপ এবং বর্তি দ্বার! উদর- 

বেদনা ও আগানের লাঘব হয়, এই অবস্থায় চতুম্ুখরস ২।৩ ঘণ্ট। অন্তর 

তৎ্পর্গে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয় যায় । 

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, শ্বারচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অবস্থা ভেদে 

বৃহৎ শসচিস্তামণি প্রয়োগ কারুবে। উদরাগ্া(ন বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দুষ্ট 

হইলে, তন্মিবারণার্থ বাহ প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত আবগ্ক্ক,) যেহেতু 

আগ্লানের সহিত শ্বাসের নৈকটা সন্বন্ধ রহিয়াছে । 
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এই রোগে পুনঃ পুনঃ পিপাসা! প্রকাশ পাইলে, লবঙ্গান্ধু অথবা জরচিকিৎ- 

পোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। 
অতীসারবোগে বাতশ্নে।র প্রকোপ বশতঃ বক্ষঃহ্পে ও পার্থে বেদন। 

থাকিলে, উষ্ণম্বেদ প্রদান করিবে; বঞ্চঃস্থল ভিন্ন হস্তপদাদি সন্ধিষ্থলে ও পারে 

বাশ কা প্বেদ প্রদান করা কর্তব্য ।* এ্রেশ্মার প্রকোপ বশত: তন্্র। প্রবল 

ও শবীর শীতল বোধ হইলে, মহাল গীবিলাস ও মুগনাতি যোগ ২৩ ঘণ্ট। 

অগ্তর সেধন করান উচিত। এই অবস্থার বৃহৎ কন্তরী তৈরব (মতাপ্তরে ) 

সবপেক্ষ। উত্কষ্ট? শসার প্রকোণ তুষ্ট হইশে, পৃর্বোক্ত ধারক ওবধ সমুহ 
প্রয়োগ করা অনুচিত; শরীর শাল বে।ধ হইলে এবং স্োগী অত্যন্ত ছব্বল 

হইয়া! পড়িলে তখন মুতসগাবনা ( অভাবে ব্রাণ্ি)। মৃগমব।পব অণব] বৃহৎ 

চন্দরোদয়-মকরধবঞ্জ সেবন করান কউব্য। রোগীর ছুন্বগাবস্থার নাড়া শিখিল 

হইলে, মৃগনতি যোগ আশব। গৃহ কপ্তরীভৈরব (মাপ্তরে) ব্যবহারে 

লমা্ধক উপকান পাওয়া খার। বোর শরার ক্রমশ; উঞ্চবাব ও তন্দ্রা 

লাঘব হইণে, গ্রেন্ার গ্রকোন গণ পাইযাহে বুঝিতে হইবে ; কিগ্ত রোগার 

যব ক্ষুধার উদ্রেক ন। হণ) তাপহ রোগের শিরপ্তি হর না, ইহ। পরণ 

বাথ! উচিত। এহইপণ অবগ্থার বোণাকে লপুপাক পব্য অর্থাৎ যবমগু 

(বাপি), চিারুমগ, টৈর মণ্ড প্রভূত প্রধান করা ক্ভব্য। আহারের 
অনিয়ম অথবা উধবের বিপশ্যর হইলে? জর, কাপ ও শোথ প্রস্তি উত্পর 

হহখার আশঞ্চ। থাকে; সুতরাং নাবহ অগ্র গ্রপল ও মল গা না হু) তাবং 

রোগীকে পাণড, ঘবমণ্ড (খাঁশ) প্রতি পপু পথ্য প্রকান করিবে। 

অতীসারে অহিহ দ্রব্য পেপন করিলে, হস্ত পাদ অঙ্গে বোথ উত্পন্ন 
হয় এবং তংসঙ্গে জর, কাস প্রহতি মারাগ্রক উপদ্রব ক্রমণঃ প্রকাশ 
পাহতে থাকে ও অপক থ্ল প্রারশঃ নিগত হইন।থাকে। এই অবস্থায় 

দু্ধবটা, দধিবটা ব| স্বপর্ণটা, পর্শনৃপর্ণটী বা লৌহপর্পটী অতি উতক 

গষধধ। পর্পটা সেবন-কালে প্রথমে অন্নাহার বন্ধ কত্িরা রোগীকে নি্জল দুগ্ধ 

পেবন করিতে দিবে, পরে মলের পরিপাক হইশেঃমনমণ্ড ও দুগ্ধ দেবন করিতে 

দেওয়া কর্তব্য; কিন্তু রোগীতর হন্তণদাদিতে বা! সর্বাঙ্গে শোখের আধিক্য 

লক্ষিত হইলে, পর্পটী সেবন কালে মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিলে, বিশেষ উপ- 
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কার হয়। উপরাষয়ের সঙ্গে জর, কান, শোথ প্রহৃতি উণপ্রবও পর্পটা সেবনে 
প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়ঃ কিন্তু ব্রোগীর জঅরের আধিক্য প্রকাশ গাইলে, পুটপক- 

বিষম জরান্তক লৌহ, বৃহৎ জরান্তকলৌহ বা সর্জরহরলৌহ তাহাকে সেবন 
করিতে দিবে। কাসেব প্রকোপ থাকিলে সব্ধতোভদ্ররল ব] চন্দ্রামৃত রস 

প্রয়োগ কর! বাইতে পারে; তাহাতে পর্পটীর ক্রিরার কে।নও ব্যাব।ত হর না। 

পর্পটী পেবনকালে জ্রন।এক বা ক।ননাশক ওবধ অর মাআার দিনে 

২১ বার মাএ প্ররোম করিণে। যথানিতমে পণতি সেবন খারা খেথ ও 

উদ্ররামর একেবারে ভাপ হইন্া আপিলে এবং মল রুঘশঃ গত ও ক্ধা বৃদ্ধি 

হইলে, রোগীকে ব্যগ্নাদি সংঘোগে অনাহার কপিত৩ ধিবে এবং রাত্রিতে 

সাগুড, বার্ণ খান্ুজির রুটা কয়েক ধিন মেখন করিতে দিবে) তত্পরে মহ 

হইম! আিলে মধ্যাতে ও বাত্রিতে অত্যানমশত ব। অন্নহাব করিতে দিবে। 

এই অবস্থার রোগীকে ডঞ্জলে প্লান ও উঞ্চগ্রণ পান করিতে দেওয়া কণ্তব্য। 

অতাসারের পর আহারের ব্যতিক্রম বশতঃ অগ্রিমান্দ্য হইলে, উদরাগা।ন 

ও উদ্ররামর প্রারশঃ উৎপন্ন হইতে দেখ। ধায়, সুঙবাং রোগার কিছু দ্রিন 

অতি সাবধানে আন্লাহার ও পানাধি করা কউব্য। অগ্রিমান্দয অবস্থ।য ণাতল 

প্রধ্য অর্থাৎ ওরমুগ। নাপকেল,। আম; পিছ প্রহ্থতি ফল সেবনে অগ্রিমান্দয 
প্রবল হইর। পুনরায় গরহশীরেগ ডৎপগ্র হইতে পারে? অতএব এ অবস্থার 

অতি সাবধানে থাক] কন্তব্য | 

অতসারবে।গৈ _ ওনপ | 
পথ্যাদিকাথ | বাতাতাসারে রোগার উদরে ও মলদ্বারে বেদন। 

এবং অল্প অগ্প মল পুন: পুনঃ শির্শ৩ হইলে, এই ক।খ পান করিতে দিবে । 

পথ্যাপিকাখ | হরীভকাী। পেবধা। বড) ১, ঘুখ1, আতইন ও পঞ্মগুলধ্, এই সকল 

জখ্য সমঙাগে মিলিত ২ হভোল।, জল ৩২ “তালা? শেষ ৮ ০ঠালা। 

চব্যাদিকাথ | খোঁকাতীনারে রোগীর দুগঞ্ধ ও আমসংযুক্ত মল 

নির্গত এবং বমন হইলে, এই নাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

ইহ! আম পাচক ; সুতরাং উদ্দরে বেদনা থাকিলে, তাহাও এই ক্কাথ সেবনে 

বিনষ্ট হয়। 



অতীসার-চিকিৎসা। ৩০৫ 

চব্যা্দ কাথ। ৫৮. আওইন, মুগ। বেলও ঠ, কুড়চির ছাল, ইত্ধধ ও হর্দীতকী; এই 

সকল দ্রব্য সমভাগে নিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেব ৮ তোলা। 

গুড়চ্যাদিকাথ | বাতপিত্তাতীসারে রোগীর বমন, অরুচি, পিপাসা 

ও দাহ প্রত্তি উপদ্রব বিগ্ভমান থাকিলে এবং বিবিধ বর্ণের পাতলা মল (নির্গত 

হইলে, এই ক্কাথ তাহাকে সেবন "করিতে দিবে । অতীসারে জর বিষ্ভমান 

থাকিলেও ইহ] প্রয়োগ করা বায় । 

গুড,০)|দি কাথ। প্রস্তহবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় ঘ£খ]। 

পৃশ্রিপণ্য[দিকাথ | পোকজাতীসারে। প্র্তসংযুকত দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন 

মল নির্গত হইলে এবং অন্ঠাপ্ত লক্ষণ এফাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে। 

পৃর্মিগণাাদিকাথ | ঢ!কুলে। বেডেল।। বেল 2) ধনে। সনি) 55) খিড়গ। আ।ওহব। মুখ! 

পেবপার, আক্নাধ ও কুচাচর হাল, এই সকল দ্রব। মমভাগে গিপি৩ ২ তোপা, জল ৩২ 

০৩|লা, শেস ৮ তোল] । 

বিশল্যকরণীকাথ | রক্তাঙাপারে অধিক পরিম(ণে রুক্ততেদ অথবা 

প্রবাহিকারোগে সর মণ শিশত হইণে। এই কাথ রোগীকে দেখন 

করিতে দিবে। 

বিশল।করণাক্কাথ 1! পস্ততাথাধ ২৫৬ পৃ এগ | 

উশ্বীরাদিক।থ | পিগতীস।বে, আমাহাসারে, বঙীসারে) পিও- 

শ্নেঘাতীনারে ও সারিপারিক অতাসরে এ সকল বেগের লঙ্গণ প্রকাণ 

পাইলে, মলের অপকাবস্থায় উদরে বেদনা থাকিলে এবং জলবৎ পাতলা দাস্ত 
হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এ সমস্ত অতীসারের প্রথমা- 

বস্থায় এই ওধধ অত্যান্ত উপকারী । এই প্াথ সেবনে মলবদ্ধত1 জন্ত নাতি- 

দেশের বেদন। নিবাপিও হন্ন এবং অতীমার উৎপন্ন হওয়ার পর জর প্রকাশ 

পাইলে, তাহাও দূরীভূত হইয়। থাকে । 

উশ্বারাধি কাথ। প্রস্ততবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় ভ্রটব্য ? 

হ্রীবেরাদিকাথ | পিজ্তাতীপারে, আমাতীসারে, রক্তাতীসারে, পিত্ত- 
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শ্লে্মাতীসারে ও সামিপ।তিক অতীসারে & সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে এবং প্রথমাবস্থাম্ন অত্যন্ত তরল ভেদ অর্থাৎ জলবৎ পাতল! দাস্ত 

হইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ওষধ সেবনে উদরের 
বেদন।, মলের বদ্ধত। অথব৷ রক্তভেদ প্রভৃতি নিবৃত্ত হর। অতীসার উৎপন্ন 

হওয়ার পর ব| তৎসঞ্গে জর প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ সেবনে সেই জ্বরও 

দুরীতুত হইয়। থাকে । 
কাঁবেরাপি ক্লাথ। প্রস্তুত:বাধ ১২৭ পুগ্ঠায় দরঠবা | 

ধান্যচতুষ | পিভ্তাতীস|রের প্রথমাবহার রোগার বিখিধ বরণে 

পাতল। দাস্ত হইলে এবং উদ্দরে বেদন। থার্িপে। এই ক্াথ পান করিতে 

দিবে। 

ধান্য১তুব | ধন, মুখা, শাল] ও নেলশ ঠ) এই চারিটা জপ) মখতাগে শিণিত ২ 0ঠাণ। 

লইয়া! কুটরত করত ৩২ ততাল। গুগে পাক করিম নেন ৮ ততাল। থাকিতে নামাইবে। 

ধান্যপঞ্চক | সন্ধবিধ অতাপাররোগে মলের বদ্ধতা ও তন্জন্ত নারি 

দেখে বেদনা এবং পাতল! দাস্ত হইলে, এই কথ রোগাকে পান করিতে 

দিবে। এই কাথ সেবনে অগ্নি স্বাতাঁবিক অবস্থা পরিণত হর। 

ধালগপাক | ধনে, শ ঠ। মু, বালা  বেল£ঠ, এই পাঁওটা দবা শমহা।গে মিলিত 

৭ ০তাল।|) জঙ্গ ১২ তো) শেন ৮ ০ঠাল।। 

কুটজাদিকাথ | পিশ্াতীসারে পুনঃপুনঃ নানা বর্ণের পাতল। দার 

এবং আমত)সারে উদরে বেদন। ও অপক্ক মশ নির্গত অথব। রভ্তঞাতীস(রে 

বুক্ত তের হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্কাথ ধোগাকে সেবন কর্সিতে 

দ্রিবে। ইহ! অত্যন্ত উপকারী । 
কুটজাপি কাথ | ইদ্দযব, দাডডিমের খোসা? মুখাঃধা।ইপুস্ণ, বেলন 5, লোধ, বলা, রক্ত- 

চণ্দন ও আকনাি; এই সকল দ্রা। সমহাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল।, পাকশেম 

৮ তোল]। 

 বিশ্বাদিকাথ | শিশ্তাতীসারে বিবিধ বর্ণের জলব্ পাতলা দাপ্ত 

হইলে এবং গুহাদেশে জাল! থাকিলে) এই ক্কাথ রোগের প্রধমাবস্থা় মলের 

পরিপাকাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। 



অতীসার-চিকিৎসা ৩০৭ 

বি্াদি কাথ। বেলশ্ুঠ, ইঞ্জষব, মুখা, বাল! ও আতইম; এই কয়েকটী দ্রমা সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোন! 7 শেন ৮ তোলা। 

কুটজদাড়িমকাথ | রক্তাতীপারে অধিক পরিমাণে বা পুনঃপুনঃ 

রক্তআাব হইলে, এই ক্কাথ কোঁগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা! অতিশয় 

উপকারী । 

কুটজদাড়িম কাথ। কুড় চি ছাল ১ তোলা ও দাড়িম ফলের খোসা ৯ তৌল।, জল ৩২ 

তোলা, পাকশেষ ৮ তোল; ইহা ছ।কিয! শীতল হইছে মগু।* আনা বা | আনা মিশ্রিত 

করিঘা রোগীকে এক ছটাক মাত্রা ২ বাব সেবন করিতে দিবে, এইকপ দিনে ২ বার পাক 

করিধা সেবন করাইবে | 

মুস্তক্গীর | আম[তীসাররোগে অত্যধিক গ্রেন্ছা সংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ 

নির্গত হইলে এবং উদৰে বেরনা গাকিলে বা অ।যাতীনারে গ্নেগ্ছ।র পরিপকত। 

ঢষ্ট হলে, এই ছুগ্ধ পাক করির! বোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

মুন্তকক্ষীন। মুথা ২০টী কুটিত করিণ। ভাঙা গরমাণ ঘত হথঘ, তভার আট গণ 

গরিমাণ ছাগীদুগ্ধ ও ছুঙের ৪ গুথ জল একত্র করিনা গাক করিবে; জল শিঃশেষ হইলে, 

দুগ্গমাত অবশিষ্ট ুকিতে ছাকিথা রোগীকে পান করিতে দিবে 

বিন্বক্ষীর | রক্তাতীসারে রক্ত সংঘুক্ত অপক মল অর্থাৎ আম ও রক্ত 

দন্ত অথব। প্রবাহিকারোগে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল ও রক্ত নির্গত হইলে, এই 

দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। বাঁলকদিগের জন্য অর্দ মাত্রায় এবং 
শিশুদিগের জন্য এ রোগে সিকি মারার উষধ ও দুগ্ধ লইয়! প্রস্বত করত 

প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ক্ষীর, আম রক্ত সংযুক্ত 
মলতেদ হইবে, সেই অবস্থান অত্যন্ত উপকারী। ব্লোগ উপস্থিত হইবার 
পর ৩৪ দিন গত হইলে, ইহ! সেব্য, এই উষধ পাচক ও ধারক, স্থতরাং 

রোগের প্রথমাবস্থায় সেবন করান কর্তব্য নহে। 

বি্ক্ষীর। নেলশু'ঠ ২ “ভালা কুটিত করিযা লইবে, অনম্কুর ছাগীহপ্ধ ১৬ তোল! ও 
জল ৬ তোলা! একভ্র পাক করিনে এবং দুগ্ধমান্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া 
ইক্ষুচিনি |* আনা, ঘোচরসচূর্ণ ৭* আনা ও ইন্দ্রমব চরণ আন] মিশ্রিত করিয়া রোগীকে 

দিনে সমভাগে ২ বার পান করিতে দিবে। 
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পথ্যাদিইর্ণ । এৈম্সিক অতীসারে অধব। বাত্লেক্সাতীসারে শ্রেশষা 

মিশ্রিত ছূর্ণন্ধ অপন্ধ মল (যাহ! জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হইলে, এই চূর্ণ 
রোগীকে দিনে ২ বার সেবন করিতে দ্রিবে। ইহ। সেবনে মলের পরিপক্কতা 
লাধিত হয়। অন্ুপান_-উষ্চ জল । 

পথ্যাদি চুর্ণ। হ্রীতকী,, আকনাশি, বঢ, কু, রজচিতা ও কট-কী; এই সকল দ্রবোর 

চর্ণ সমভাগে লইয়। মিশ্রিত করিবে। মাত! /* আনা বা! এ* আন]। 

রসাঞ্জনাদিচুর্ণ | রক্তাতীসাররোগে অত্যধিক রক্তত্রাব হইলে এবং 

উদবে বেদন! থাকিলে অথবা শিত্তাতীন।ররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত 

হইলে, এই চুর্ণ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া! জল ও মধু সহ সেবন 
করিতে দ্িবে। 

রসাপ্রনারি চুর্ণ। শোধিত রসঞ্জন, আতইব, ইন্দনব, কুড.চির ছাল, ধাইপুষ্প ও শঠ; 

এই সবল দরবোর চূর্ণ সমভাগে লইয়| মিশ্রিত করিবে | মাত্র! ৭০ আনা ব। 1 আনা। 

হিঙ্গদিচ্রণ | নৈম্মিকাতীসারে রোগীর উদরে বেদনা এবং ছূর্গব্বযুক্ত 

অপরু মল নির্গত হইলে, মলের পরিপাকার্থ এই চর্ণ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় 

সেবন করিতে দিবে । এই ষন সেবনে অগ্নির দীপ্তি ও ক্ষুদা বৃদ্ধি 

হইয়া] থাকে । 

হিঙ্গ 1দি চুর্ণ। শোধিত হিং, সৌবচ্চল লঘণ, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আশ ইৰ ও 

ব5) ইহাদের চূর্ণ সঘভাগে লইয়া নিশ্রিত করিবে । মত! ৭* আনা বা1* আন] । 

কলিঙ্গীিগুড়িক1 ॥ রক্তাতীসারে রোগীর অত্যধিক রক্ত নির্গত 

এবং উদরে বে়না থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

রক্তাতিলারে অথবা পিক্তাতীসারে, রোগীর জর বিদ্বমান থ।কিলে, এই গুঁধধ 

অত্যন্ত উপকারী । প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার জল সহ সেবন করিতে দিবে । 

কলিঙ্গাদি গুড়িক1। প্রস্ততবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় ভর্টব্য | 

খরযোগ । প্রবাহিকারোগে মলের ঈষৎ পরিপকাবস্থাধ়, শ্রেঘ্াসংযুজ 

যল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদন! থাকিলে এই গুঁধধ রোগীকে 

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিতে দিবে । অনুপান-.দধির সর! 
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খরযোগ। ঘুটের আগুণে দগ্ধ কচি বেলের শাস .এবং তাহার সমান ঠতিলশাস একত্র 

মর্দন করিয়া লইবে | মাত্রা / আনা না ॥* আন]। 

আস্ত্লেপ | পিত্তাতীসারে, বাতপিত্তাতীসারে অথবা অন্যান্ত অতী- 

সারে পুনঃপুনঃ পাতল। দাস্ত হইলে, এই প্রলেপ নাতিদেশে প্রয়োগ করিবে। 

অভীপারে জলবৎ পাতল! দাঁন্ত হইলেই, এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

আমলেপ। আমের ছাল কাজিতে পেবণ করত নাছিদেশে প্রলেপ দিবে; একবার 

প্থক্ক হইলে পুনরায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 

জাতীফললেপ । অতীসার রোগীর জলবৎ পাতল। দাস্ত হইলে, এই 

প্রলেপ নাতির চতুষ্পার্থে পুনঃপুনঃ লাগাইবে। 

আাতীফললেপ! জাতীফল জল সন মর্দন করিঘা নাভির উপর লাগাইয। দিবে এবং 

উদ! শুষ্ক হইলে পুনর্্বার লাগইবে | 

তিলবোগ | রক্তাতীসারে ধিক রক্ততেদ হইলে, এই বোগ দিনে 

২৩ বার ছাগীছৃপ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে, কিন্ত রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় 
প্রয়োগ কর] কর্তব্য নহে। জ্বর অথনা অন্ঠান্ত উপদ্রব থাকিলেও এই ওষধ 

প্রয়োগ করিবে না। 

তিলবোগ । শিলায় পেষিত কুদ্ধতিল ৮ তোলা, ইক্মটিনি ২ তোল!, একত্র মিশ্রিত 

করিবে । মাত্রা 1 আন। বাঁ ।* আনা । 

লবঙ্গা যোগ । রক্তপ্রবাহিক অথবা বুক্ভাতীসাত্রের মধ্যাবস্থায় রক্ত- 

সংযুক্ত অপরু মল অগব। কেবল রক্তভেদ হইলে, এই ওষবধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । দীর্ঘকাঁলজাত অতীসারে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ওষদ 

প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান--জল। 

লবঙ্াত্র ফোগ। কুড়চিছাল, দাড়িমফলের খোসা, কলার মোচা, কীঢড়। দাম, তালমূলী, 

জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের গঙ্গা]! ও শালছাল, ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, জল 

৬৪ সে, শেব ১৬ মের থাকিতে ছাকিয়! এ ক্কাথ পুনরার মৃছ অগ্নিতে পাক করিবে এবং 

গ|ঢ হইয়া আসিলে অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়! তৎক্ষণাৎ, উহ্হাতে লবঙ্গ, জীরা, 

জাঁতীফল, আতইয, এলাইচ, যৌরী, খয়ের, ভূঙ্গরাজ, মোচরস, বেলশুঠ, স্বেতধুপ ও অত্র; 

ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ৮ তোলা প্রদান করিবে এবং যথাবিধি আলোড়ন করিয়] লইবে। 
শলাত্রা।* আনা । 

৯৩ 



৩১০ আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা । 

কুটজাব্টক। রক্তপ্রবাহিক। ও রক্তাতীপাররোগে, রক্তসংঘুক্ত বিবিধ 

বর্ণের গাতলা ব। গাঢ় মন অথবা কেবলমাত্র রক্ততেদ হইলে, এই ওঁষধ 

অনা উপকাদী? কিন্ত রোগের প্রথমাবস্থার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ওষধ 
প্রবাহি চা) গ্রহখী, রক্তপ্রদ্দর এবং রক্তার্শোরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে 

পার়ে। নন্কুণান--ছগদদ্ধ ব শীতল জল। 

লটলাইক ॥ অন্তুভবিষি ২৮৪ পুষ্ঠান জরষ্টবা। 

কটজলেছ | রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকারোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ 

বর্ণেব পাতুপ। বা গাঁ মল বা কেবল রৃক্ততেদ ও উদরে বেদন! লক্ষিত হইলে, 

এই উশব বোখীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ] রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়ে'গ 

নিন! এই শুঁষদ প্রহণী ও অতীপারেনর অন্ঞান্ত অবস্থায়ও প্রয়োগ করা 

যাইতে গাছে । অন্ত্রপান--ছ।গীদ্ঘপ্গ বা শীতল জল। 

ন2লছ2৯ | শন গালা দার ১১|* পের, জল ৬৪ সের, শেখ ১৬ পের। এই কাধ 

ছানি 155 ইত পা কিনে 1 ঘন হইচল উজ্ভাতে মৌবচ্চল লবণ, ঘনঞার। বিট- 

অপণ। তন্ন দু এত) শ।ইপুপ্প, ইত € জীব 5 ইভাদিব প্রজোকের চর্ণ ৯৬ ভোলা 
ৃ ৫ চির 

গিগ211 ২156 852ভার1 

গ্রচগী এবং জতিহারবেগেও এই উধধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

সা. ধন্ভাতীসার বা গ্রহণীরোগের পুর/তন অবস্থায় প্রয়োগেও 

তিন 22 সপু। গ্রবাহিকীশোগে ইভ] পরীক্ষিত উষধ। অনুপান-- 
776 ₹৫7 খা টপ লেন নে দা (হাত, হি খ্, টপ মলের বস সব! কদলী মূলের বস, ইহাদের যে 

8 

টু ১ ১) %৮151 ছাল ১২।৭ সেতু, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। এই 

ক্কাখ ছটা উহাতে উচ্ষুচিনি /২ সের মিথ্রিত করত পুন্ব্বার পাক করিবে; গাঢ় হইলে 

অভি দর আটির ত:পে লবঙ্গ, জীরা, মুখা, ধাইপুষ্প, বেল ঠ, বালা, বড়এলাইচ, আকনাদি, 

দাকুগিশি, বাকুডাশলী, জাতীসল, ঘৌরী, উত্জ্ীমব, আইইব। ঘবক্ষার। কাকোলী, রসাঞ্জন। 



অতীসার-চিকিৎস|। ৩১১ 

মোচরস, ঘষ্টিনপু, বন্ীতক্রান্ত, রক্তচন্দন। বটের শক্ষা। খদির, জীমগ|তা। আমগাতি।) উহাদের 

প্রতেকের চর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নাখাউধা, হাত| ছারা পুনংপুনঃ আলো ন করিবে 

এখং শীতল হইলে মধু | সের মিশাইবে। মাও” তোল। | 

অম্বতার্ণবরপ । আমাভীসারের প্রবলাবস্থার দর্শক ও শ্লেমবহুল অপ 

মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উরে বেদনা] থ|কিলে, এই ই তেগীকে 

সেবন করিতে দিবে। আম্মাতীনাপণের মধ্যাবগ্কাধ় মন গাবুণক্গ হহলে 

অর্থাৎ পূর্ধাবস্থ| হইতে মলের অবপ্রান্তর দুষ্ট হইলেও এই প সেখন 
করিতে দিবে । পিভাতাসারে ব| পিভগলেঘ্ষাএত অভাসারে দৌখি। পুনঃপুনঃ 

পাতল। দাস্ত হইলে এবং সান্গিপাতিক অতাসারে, (পের গ্রকোপ বশতঃ 

বিবিধ বর্ণের পাতল। দান্ত হইলে, প্রথধাবন্থায় ও মধ্যাবস্থার এই শুদ্ধ সেবন 

করিতে দিবে । পিভাতীসারে পিল্তখেন্স(তীমারে অপব। পিল্তগ্রবন সামি" 

পাতিক অতীপারে মলের পরহিপরু।বস্থায় ইহা এরয়োগ কারনেও নিপ্ষ উপ- 

কার পাওয়া যার । এই গুঘধ পিভাপ্রিত গ্রহণীোখেও অত্যন্ত উপক্গারী। 

অন্ুপান--আমাতীসারের ও পিত্তঃতীসাবের প্রথমাবস্থার কলার মেচাবর রস 

অথবা তাজা জীবাচর্ণ ও মধু। আমাভীপারে ও গিভ্াতীপাধে? মণের 

পরিপকাণনস্থান্র ছাগীহুগ্ধ। গ্রহণীরে!গে ছাগীহুগ্ধ বা শাতল জগ 

অনুত।র্ণব রস] প্রস্ততবাধ ৯৩৭ পৃার পর্ব) । 

লবঙ্গাদিবটী | গ্নেছ্ধ* অতামারে বা বাতলে প্রধান অতীন10 

ু্ধ অপক মল গুন$পুনঃ নিগহ হইলে এবং উপরে বেদনা থাকলে, বোশেৰ 

প্রথমাপস্থায় মলের পরিণাকার্থ রোগকে হঠা প্রদান করিবে। খাহাদেশ 

অন্রীর্ণ দোষে অতীসাঁর জন্মে, তাহাদেরও এই ওধধ সেখনে অগ্রিরদ্ধি ও 

ক্ষধারদ্ধি হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ আমদে|ষ নষ্ট হইলে এবং 

বাতাতীসারে এই ওঁষধধে বিশেষ উপকার গাওয়। থায়। অনুপান--তাঁজা- 

জীরাচুর্ণ ও মধু। 

লবঙ্জাদ বটী। লব, 'ঠ, মরিচ ও সোহানার খে, উহাদের আত এনভাগে নইয়া 

মর্দন পুর্বক আপাঙ্গ ও রক্তচিহার রসে ঘথাক্রমে নত সাতবার ভাখব| দিতো । খটী ১রতি | 

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটা | প্লৈশ্মিকাতীসারে,বাভাতীমাবে, বাত্ৈন্নিকাতী- 



৬১২ আয়ুর্বেধদ-শিক্ষা। 

সারে ও সান্লিপাতিকাতীসারের প্রথমাবস্থায় বদ্ধ মল বা গ্েম্সসংযুক্ত ছুরগন্ধ 

মলের পরিপাকার্থ এই ওষধ প্রদান করিবে। মলের সহিত অধিক শ্্েন্সা- 
সংযুক্ত থাকিলে অথব! অল্প মল পুনঃপুনঃ নির্গত এবং রোগীর নাতিদেশে 

বেদন। অন্ুমিত হইলে, এই ওষধ প্রদান কর! ঘার। আমাতীপারে এই ওষধ 
প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতশ্রেগ্াশ্রিত গ্রহণীরোৌগের উৎকষ্ 
ওবধ। অন্থপান--জীরাচুর্ণ মধু অথবা শীতল জল । 

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, জাতীফল, ধনে, কুড়, জীরা) কৃষ্ণজীরা। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, 

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাই5, দারুচিনি, লোহাগার খে, কড়িভগ্ম, মুখ!, বঢ, যমানী, 

বিট. লবণ ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্র প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোল] এবং পারদ, গন্ধক ও 

অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা ও লৌহ ১ তোলা এই সকল ভ্রব্য মিশ্রিত করিয়। 
পানের রসে মর্দন করিবে! বটা২ রতি। 

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রল | বাতাতীসারে।শ্লৈষ্মিকাতীসারে, বাতশ্নৈন্মিকাতী- 

সারে বা সান্লিপাতিক অতীদারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় 
আমদৌষ পরিপাকার্থ এই ওষধ রোগীকে প্রদ্দান করিবে। মলের সহিত 

শ্লেম্ম। সংযুক্ত থাকিলে এবং মলবদ্ধ জন্য শুল প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই 

ওষধ প্রদান করাযায়। ইহা অতীসারের মধ্যাবস্থায় এবং পিক্তাতীসারে 

প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। এই ওধধ গ্রহণীদে।ষ নাশক 1 অতীপার- 

রোগে জর বিদ্যমান থাকিলেও এই বটা প্রয়োগে কললাভ হয়। অন্ুপান-_ 
তাঞ্জ৷ জীরাচুর্ণ ও মধু অথব1 উঞ্ণজল । 

সি্ধপ্রাণেখর রস। প্রস্ততবিধি ১৬ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

অগ্নিকুমার রদ। বাতাতীসারে, বাত্ৈত্মিকীভীসারে, সান্লিপাতিক 
অতীসারে, বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে অতীসার জন্মিলে, এই ওধধ প্রথমাবন্থায় 

অপক দোষের পরিপাকার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ 
সেবনে অগ্নির বল বর্ধিত এবং মলের অপক্ৃতা দোষ দুরীভৃত হইয়া থকে । 
অন্ুপান--উষ্জল। 

অগ্নিকুমাররস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগঃ। সোহাগার থে ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, 

মরিচ ৮ ভাগ, কড়িভল্ম ৩ ভাগ ও শশ্থ ভম্মও ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া গোড়ালেবুর 
রসে মর্দন করিবে। বটা ওরতি। 
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বৃহৎ অগ্রিকুমীর রস । বাতাভীসার, বাতপরেম্সাতীসার, পিতপেম্া 
তীসার বা সান্নিপাতিক অতীপারের প্রথমাবস্থায় পাতল! দাস্ত হইলে এবং 
উদ্রে বেদন| থাকিলে, এই গুঁধধ মলের পরিপা্ষার্থ রোগীকে প্রদান 

করিবে । অজীর্ণতা বশতঃ পাঁতল! দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদন1 থাকিলে, 

এই ওষধ সেবনে আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ হয় এবং উদ্রের বেদন! নিবৃত্তি হয়। 

অতীসারে মলের পকাবস্থায় এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ওষধ অত্যন্ত 
উপকারী । সংগ্রহগ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থার়ও এই ওধধ ব্যবহারে উপকার 

পাওয়া যায়। অনুগান--ভাজ। জীরাচুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। শু £, মরিচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি) তেজপাতা, 

কাকড়াশৃঙ্গী, সোহাগ'র খৈ, বনানী, জীরা, কৃ্কজীর], সৈদ্ধবলবণ, বিট্লবণ, দ্বৃতভর্জিত 

হিং, পারদ, গন্ধক, রূপা, লৌহ ও অভ্র; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও 
পিপুলচুর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত কন্লিয়া, জঙ্ধীর ( গোড়ালেবু ) রসে মর্দন করিবে 

বটী ৪ রতি। 

অগ্রনিকুমার | আমাতীসারে ও শ্রেম্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় 

মলের পরিশক্ষতা দুষ্ট হইলে ও রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে; এই ওষধ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বক্তপ্রবাহিকার মধ্যাবস্থায়ও এই ওষধ 
প্রয়োগে উপকার দর্শে। আমাতীসারের ব৷ শ্রেম্মিক প্রবাহিকার প্রথমী- 

বন্থায় এই ওধধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু এই ওষধ ধারক, সুতরাং আমের 
অপরিপক্কাবস্থায় ইহ! প্রয়েগে অরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। 

অন্ুপান--মুখার রস ও মধু। 

অগ্নিকুখার। রস, গদ্ধক, বিন, শঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৌহাগার খই, লৌহ, বমানী ও 

অহিফেণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং অভ্র সর্ব সমান, এই সকল একত্র করিয়! 

রক্তচিতার ক্কাথে মর্দন করিবে। বটী১ রতি। 

মহাগন্ধক । আঘাতীসারে, প্রবাহিকায়, পিত্তাতীসারে, পিত্ত- 

্নেমাতীসারে অথবা রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় জলবৎ পাতলা বিবিধ 
বর্ণের মল অথবা! শ্রেম্সসংযুক্ত অপক মল পুনঃপুমঃ অন্প বা৷ অধিক পরিমাণে 
নির্ঘত হইলে, এই ুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অতীসাররোগে 
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জর বিদ্যমান থাকিলে, এই উষধ অত্যন্ত উপকারী। অন্ুপান-_মুখার রস 
ও মধু। 

মহাগন্ধক ! প্রস্তঙবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ গগনস্ুন্দর রস। পিভ্তাতীপার, আমাতীপার ও রক্তাতীসার- 

রোগের প্রথমাবস্থায় শ্রেম্মসংযুক্ত পাতল! দাস্ত বা রক্তসংযুক্ত পাতলা যল 

নির্গত হইলে এবং রোগীর উদরে বেদন। থাকিলে। এই ওঁষধ তাহাকে সেবন 

করিতে দ্িবে। মলের পরিপক অবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, ইহা প্রয়োগ 

করা যায়। পৈত্তিক এহণী বা পিত্ত শ্লেম্বা শ্িত গ্রহণীরোগে এই ওষধ অত্যন্ত 
উপকারী । আমাতীসারে ব| রক্তাতীসারে জবর থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগ 

করা যাইতে পারে । অন্ুপান_আমাতীসাঁরে ও রুক্তাতীসারে দগ্ধ বিন্ব ও 

ইক্ষু গুড়। গ্রহণীরোগে ও পক্াতীসারে ছাশীছুগ্ধ বা জামছালের রস 

ও মধু। 

বুহৎ গগনসুন্দার রস। প্রস্তুতবিধি ২৮৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

জাতীফলাদ্য বটিকা। আমাতীসার, পিস্তাতীসার বা! প্রবাহিকার 

প্রথমাবস্থায় পাতলা অপক মল দান্ত এবং পক্কাতীসারে এ্রেম্মসংযুক্ত বা গা 

মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে, রোশীকে এই ওষধ সেবন করিতে দ্বিবে। অতী- 

সারে জর ও শোথ প্রকাশ পাইলেও এই ওষধ প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। 
অগ্ুপান--তাজা জীরাচর্ণ ও মধু অথবা! মুখার রস ও মধু। 

জাতীফলাদ্য বটিকা। প্রস্ততনিধি ১৭৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টবা। 

জাতীফলাদ্য1 বটা। আমাতীসার ও প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মল 

পরিপক্ক এবং রোগীর উদরে বেদন। ও পুনঃপুনঃ দান্ত হইলে, এই ওঁষধ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রুক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় রক্ততেদ হইলে, 
এই ওঁধধ সেবনে শীঘ্রই রক্তভেদ হ্রাস পাইতে থাকে । অতীসারে উদরাষ্মান 
বা? কোষ্ঠবদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে, ইহা কখনও সেবন করাইবে না। 

অন্ুপান--মধু। 

জাতীলাদ্যা বটা। জীভীফল, সোহাগার খৈ, অভ্র ও ধুস্ত,র বীঞ্জ) এই ।সকল ভ্রব্য 
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প্রতোকে ১ তোলা ও অহিফেণ ২ তে।ল1; একত্র করিয়া গন্ধছ।ছুলের রসে ঘুর্দন করিবে। 

বটী১রতি। 

অহিফেণ বটা। রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থার অধিক পরিমাণে রুক্ত- 

তে হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান--যুখাররস 
বা আয়াঁপানের রস অথব! কচি দাড়িম পাতার রস ও মধু। 

অহিফেণবটী। আফিং এবং পিগুখেছুর ; সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। 

বটী১রতি। 

পীযুষবল্লী রম | আমাতীসার, রক্তাতীসার ও বিবিধ গ্রবাহিকাঁর 

মধ্যাবস্থায় রক্তসংবুক্ত বা শ্রেশ্মসংযুক্ত অপর (পিচ্ছিল ) বা পক্কমল পুনঃপুনঃ 

নির্ঘত হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অতীসারের ও 

প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায় এবং আমাভীপার, রক্ত।তীসার বা প্রবাহিকার 

সঙ্গে জর ও শোথ উপদ্রব থাকিলে, ইহ! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই 

মধ অতীসাবর ও প্রবাহিকার সর্ধবস্থায় অত্যন্ত উপকারী; কিন্তু ইহার 

উপকার কালবিলন্বে প্রকাশ পায়। প্রন্গতির উদরাময় ও ছররোগেও ইহ! 

প্রয়োগ কর! যাঁর । অন্থুপান দগ্ধ বিশ্ব ও ইচ্ষুগ্ডড়। 

গীমুষবল্লী রস। প্রস্ততবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 

কণাদ্যলৌহ । রক্তাতীসারে ও রক্তপ্রবাহিকার প্রথম বা মধ্যা- 

বৃস্কার় অত্যধিক রক্তভেদ হইলে, এই উঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
বাতপিত্তাতীসারেও এই গউুঁষধ সেবনে উপকান পাওয়া যায়। বাতপিত্তাধিক্য 

শরীরে বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্ততেদ হইলে, ইহ] সমধিক উপকারী । বাতপিত্তাধিক্য 

গ্রহণীরোগেও এই ওঁষধধ সেবনে উপকার হয়। অঙ্গপান--আম্মাপানের রস 

অথবা কচি দাঁড়িমপাতার রম ও মধু। 
কণাদ্যলৌহ। প্রস্ততিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

কনকস্বন্দর রস । বাতগ্নেম্মাতীসানে বা শ্লৈশ্মিক অতীসারের প্রথমা- 

বস্থায় অপক মল নির্গত হইলে, এই ওধষধ রোগীকে সেবন করিতে দিরে। 

এরূপ অতীসারে জর প্রকাশ পাইলেও এই ওধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 
অন্থপান--জীবাচুর্ণ ও মধু। 
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কনক সুঙ্গরর়স | প্রস্ততবিধি ১২৯ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পিত্তাতীসারে; পিত্তশ্রেক্সাতীসারে বা শ্নৈম্মিক 

আতীপারে জলবৎ পাঁতল! মল নির্গত হুইলে এবং বাতাতীসারের পক্াবস্থায় 
পুনঃপুনঃ দান্ত হইলে, এই যধ রোগীকে সেবন করিতে দ্দিবে। গ্রহণীরোগে 

এই ওঁধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্থপান--অতীসারের প্রথমাবস্থায় মুখার রস 
ও মধু। মলের পক্কাবস্থায় ছাগীহুগ্ধ । 

গ্রহণীগজেন্্ বটিকা। রস; গন্ধকঃ লৌহ, শগ্বভন্ম, সোহাগার খৈঃ হিং, শঠীর পালো, 

তালীশপত্র, মুখা। ধনে, জীরা, মৈদ্ধবলবণ, ধাইপুষ্প, আতইষ, শু ঠ, গৃহধূম, (খেল), হরীতকী, 

রক্তচন্দন, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ; দারুচিনি, এল।ইচঃ বাল, বেলশু ঠ) মেঘথী ও শোঁধিত 

সিদ্ধিপত্রঃ এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগীহুঙ্ে মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি। 

হুগ্ধবটা। আমাতীসার, পৈত্তিকাতীসার ও পিততপ্রেম্নশ্রিত অতী- 

সার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা রোগ উৎপন্ন হইবার অল্পদিন পরেই হস্তপদা. 
দিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, ইহার এক বটী প্রাতে ছৃগ্ধসহ সেবন করিতে 

দিবে। এই ওঁষধ সেবনে উদরাময় এবং তদাশ্রিত শোথ ও জবর গ্রভৃতি বিনষ্ট 
হয়। পথ্য--ছুপ্ধীর । লবণ ও জল সংযুক্ত খাগ্ঘদ্রব্য ও স্নান নিষিদ্ধ । শোথ 

অতি প্রবল থাকিলে, ছুগ্ধান্্রের পরিবর্তে মাণমণ্ড পথ্য দেওয়। যাইতে পারে। 

দু্ধাব্চী। প্রস্ততবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

জাতীফল রস । আমাতীসাররোগের মধ্যাবস্থায় বা! শেষ অবস্থায় 

মল পরিপক্ক হইলে এবং ক্তপ্রবাহিকার ও শ্নৈম্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় 

এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। আযাতীসার ও প্রবাহিক] প্রভৃতি 

রোগে অল্প জব থাকিলেও এই ওষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে 

পিত্তের আধিক্য দুষ্ট হইলেও, এই ওঁষধে উপকার লক্ষিত হয়। অন্পান--. 

বেলভ'ঠ চূর্ণ ও মধু। 

জাতীফল রস। পারদ। গদ্ধক, অদ্র, রসসিন্দুর, জাতীফল, ইন্্রঘব, ঘুস্ত,রবীজ, সোহাগার- 

খৈঃ' শুঠ, পিপুল, মরিচ; মুখা। হরীতকী, আতম্রবীজের শাস ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের 

প্রত্যেকের চুর্ণ ১ভাগ এবং বেলশু ঠচুর্ণ ২ ভাগ লইয়! সিদ্ধি পত্রের কাথে মর্দন করিবে। 

বটা২রতি। 
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রসপর্পটী। আমাতীসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে জর, 

শোথ ও কাস প্রভৃতি উপন্তরব লক্ষিত হইলে, রোগীকে যথানিয়যে এই গঁধধ 
সেবন করিতে দিবে । অন্ঠান্ত অতীসারেও শোথ এবং জ্বর প্রসৃতি উপদ্রব 

থাকিলে, এই ওষধে উপকার পাওয়৷ ষায় ; কিন্তু বৃদ্ধ বাযাহাদের শরীর কৃশ 

অথবা বাযুপিত্ত জনিত অন্ঠান্ত ব্যাধি শরীরে বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের পক্ষে 

ইহার উপকারিতা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ ষধ সেবনে কিছু সময় রোগ নিবৃত্ত 
থাকিয়! পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাতশ্রেম্ম প্রধান শরীরে বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক 

বালকদিগের পক্ষে এই উষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অগ্নিবৃদ্ধি) শোথ- 

নাশ বা আমবাতাশিত অপক রসকে শোষণ করিতে এই ওষধ সমধিক 

শক্তিশালী । এই ওষধ সেবনকালে রোগীকে ছুপ্ধপান করিতে দিবে, তৎপর 

ক্রমশঃ ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, পুরাতন তখুলের অনন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে। 
রোগের প্রবলাবস্থার ও শোথ না থাকিলে, মাংস যুষ প্রদান কর। যাইতে 
পারে এবং সৈদ্ধবলবণ, জীর1 ও ধনে দ্বারা পক পটোল, মাণ প্রভৃতির ব)গ্রন 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ছৃপ্ধ সর্ধাবস্থায়ই সেব্ায। অন্থপান-- 

নির্জল পক হুপ্ধ। 

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পঞ্চাম্বৃতপর্পটী । আমাতীসার, পিভাতীসার, পিত্শ্নেম্াশ্রিত বা 

শ্বেম্মাশ্রিত প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। 

তৎ্সঙ্গে শোথ, জর প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগীকে যথানিয়ষে 

এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবনে গ্রহণী ও অত্যান্ত রোগ বিনষ্ট 
হয়। উদ্রাময়রোগে শোথ থাকিলে ছুগ্ধীন্ন সেব্য। অনুপান--্্বৃত ও মধু। 
এই ওঁধধের পথ্যাপধ্যবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্ততবিধি ৯৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

লৌহপর্পটী। আমাতীসার, পিত্তাতীসার। পিত্শ্লেম্সাতীসার, রক্ত- 

গ্রবাহিকা, পৈত্তিকপ্রবাহিকা৷ বা রক্তাতীসাররোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ 
বদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা এক অবস্থায় থাকিলে এই ওষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার 

পাওয়। যায়। যে সকল ব্যক্তির শরীর অতি কৃশ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রধান 
৯8 



৩১৮ আফ্ুর্ধেদ-শিক্ষা | 

অথব! বিবিধ রোগ বশতঃ যাহাদের শরীরে রক্তের হীনত। সমধিক লক্ষিত 

হয়। তাহাদের উদরাময়বোগে এই ওঁধধ অতিশয় উপকারী। পুরাতন 

জর, সুতিক! প্রভৃতি রোগে উদররাময় বা শোথ থাকিলে, অথবা অতী- 
সারের সঙ্গে, জর ও শোথ প্রন্ৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। উদরাময়রোগে 'শোথ থাকিলে, ছুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। 

এই উঁধষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ৯৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । অন্ুপান--ধনে ও 
জীরার কাথ। 

লৌহপর্ণটা। প্রস্তুতবিধি '১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

স্বর্ণপর্পটী। বাতাতীসার, পিত্তাতীসার, বাতপিত্তাতীসারঃ রক্তাতী- 

সার ও প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে অথব] তৎসঙ্গে জর ও 

শোথ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই গঁধধ সেবন করিতে 
দিবে। যাহাদের শরীর কৃশ অথব! অন্যান্য রোগে শরীরের ছূর্বলতা অধিক 
লক্ষিত হয়, তাহাদের পঞ্ষে এই গুঁষধধ সেবন একান্ত কর্তব্য । অন্ুপান-- 

দুপ্ধ। উদ্ররাময়ের সঙ্গে শোখ থাকিলে ছুগ্চান্ন সেব্য। এই ওষধ সেবনের 

পথ্যাপথ্যবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

্ব্ণপর্ণটা। প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বিজয়পর্পটী। আমাতীসারের প্রথমাবস্থায় অথব' মধ্য ও পুরাতন 

বস্থায় মলের পরিপক্ত দৃষ্ট হইলে ও প্রবাহিকারোগে, পিত্তাতীসারে, পিত্ব- 

শ্লেম্মাতীসারে এবং সান্রিপাতিক অতীসারের পুরাতনাবন্থায় এই ওষধ প্রয়োগে 
বিশেষ উপক্মুর লাঁত হয়। অতীসারের পুরাতন অবস্থায় এই ওধধ প্রয়োগে 

শোথ ও জর প্রতি উপদ্রবও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষমজর, পা বা যক্কৎ 
প্রভৃতি রোগে উদরাম় প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

&ঁ সমস্ত রোগে ছুর্বলত। ও কৃশতা প্রকাশ পাইলে, এই ধষধ সেবনে তাহাও 
অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পথ্য--ছুগ্ধানন। এঁই ওধধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি 
দ্র্ণপর্পটার স্তায়। 

বিজয়পর্ণটা। প্রস্ততবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষটুব্য। 
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অতীসারে- শুল-চিকিৎসা | 

হরীতক্যাঁদিকন্ক | আমাতীপারের প্রথমাবস্থায় রোগীর শ্রেশ্মাসংযুক্ত 

গন্ধ মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা! থাকিলে, এই চুর্ণ উষ্ণ 
জলের সহিত দিনে ২। ৩ বার দেবন.করিতে দিবে । এই গুঁধধ আমপাচক 

এবং অগ্নিবর্ধক | 
হরীতক্যািকক্ক। হরীতক্কী, আতইব, হি", সচললবণ। লচ ও সৈষ্ধবলবণ ; ইহাদের 

চু সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিখে| শাত্রা ৭* আনা বা” আন]। 

পাঠাদিচুর্ণ। আমাতীসারে রোগীর অধিক শ্লেম্া সংযুক্ত মল পুনং- 

পুনঃ নির্ঘত হইলে এবং তজ্জন্ত উরে বেদন! থাকিলে, এই চুর্ণ তাহাকে উদ্ণ 

জলের সহিত দিনে ২। ৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বেদনার লাঘব, 
অগ্নিবৃদ্ধি ও আমের পরিপাক হয়। 

পাঠাদিচুর্ণ। আকনাদি, হিং, যম|নী, বচ, পিপুল, পিপুলমুল, ই, চিতা ও গু, 

ইহাদের চূর্ণ সভা গে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা /* আনা বা ৭" আনা । 

শঙ্ীদিচূর্ণ। অতীসাররোগে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই 

গধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। অন্থুপান--উষ্ণ জল | 

শগ্থাদিচূর্ণ। শঙ্বভন্ম সৈদ্ধবলবণ, বিটুলবণ, সা্ডার লবণ, সৌবচ্চিল লবণ, কর কচ.লবণ, 
যবঙ্ষার, সোহাগার খৈ, জাতীফল, শুল্ফা, যমানী, হিং, গু ঠ, পিপুল ও মরিচ) ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা! /* হইতে ।* আন]। 

শুলহরণযোগ | বাতাতীসারঃ আমাতীসার, বাত্নৈম্মিক অতীসার, 

ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে উদরে বেদনা থাকিলে, এই ওধধ জল সহ দেবন 
করিতে দ্রিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকলে উদ্ণ ছুগ্ধঘহ সেব্য। 

শুলহরণযোগ। প্রস্ততবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অতীসারে-_পিপাযা-চিকিৎসা। 

হীবেরাদিপানীয়। অতীসাররোগে , পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত 
ইইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে; এই জল রোগীকে পিপাসা নিবৃতির জন্ 

গান করিতে দিবে । 



৬২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 

হ্ীবেরাদি পানীয় | বাল! ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা! লইয়া /8 সের জলে 

সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নীমাইবে, অনন্তর এ জল ছাকিয়া লইবে। 

মুস্তকাদিপানীয়। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত 

হইলে, এই জল রোগীকে পিপাস! কালে পান করিতে দিবে । 

মুতকাদি পানীয়। মুখা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া /8 সের 
জলে সিদ্ধ করিবে, অনন্তর /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। 

ষড়ঙ্গপানীয় ॥ অতীসার রোগীর পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, 

এই পানীয় রোগীকে পিপাসা কালে পান করিতে দ্রিবে। 

বড়ঙ্গ পানীয়। প্রস্ততবিধি ২১ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য। 

জন্থাদিকাথ। অতীপার রোগীর প্রবল পিপাদ| উপস্থিত হইলে, 

পিপাসার সময়ে এই ক।থ তাহাকে দেবন করিতে দ্িবে। 

জন্বাদিকাথ। জামের কচিপাতা, আমের কচিপাতা, বেশারমূল, বটের শুঙ্গ! ও বটের 

ঝুরি; এই সকল ভ্রব্য সমভাঁগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল 

হইলে, প্রক্ষেপ মধু |* তোলা । পিপাঁসাকালে অল্প অল্প মাত্রায় সেব্য। 

অতীসারে- _বমন-চিকিৎস]। 

সর্পলেপ। অতীসার অত্যন্ত প্রবল এবং তজ্জন্ত রোগীর পুনঃপুনঃ 

ধন হইলে, তাহার নিবারণার্থ এই লেপ আমাশয়ে প্রদান করিবে। 

সবপলেপ। সরিষা প্রথমত: পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেবণ করিবে এবং কিধিৎ জল 

দিয় নরম করত পুরু করিয়া আমাশয়ের উপরিভাগে লাগাইবে। 

চন্দ্রকান্তি রস | অভীসারে পিত্ের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন 

হইলে, এই ওধধ শশার বীজবাট! ও স্তনছুপ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে । বমন- 
বেগ হাস হইলে, ওষধ সেবন বন্ধ করিবে। 

, চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

_পিগ্নল্যাদ্য লৌহ | অতীসাররোগে পিত্তের, প্রবলত। বশতঃ হরিদ্রাত 

ধম এবং রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্প্রধান হইলে, এই ওষধ সেবন করিতে 



অতীসার চিকিৎসা । ৩২১ 
দিবে। অত্যন্ত বমন বেগ বশতঃ হিন্কা উপস্থিত হইলে, এই ওঁধধ প্রয়োগে 

তাহাও দৃরীভূত হয় । অনুপান--শশার বীজ ও স্তনছৃগ্ধ। 

পিপ্নল্যাদ্চলৌহ | প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

র্ষধ্বজরস। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে, রোগীকে এই 

উধধ সেবন করিতে দিবে । অন্ুপাঁন__শালপাণীর রস। 

বৃধধ্বজরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বষ্টিমধু, রক্তচন্দন, আমলা, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, 
সোহাগার গৈ, পিপুল ও জটামাংসী; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শালপাণী ও 

ইক্ষুরসে পৃথক পৃথক্ ৭ ধার ভাবনা দিবে। বটী২ রতি। 

অতীসারে-_উদরাধান-চিকিৎসা | 

দারুষট কপ্রলেপ। মতীসার রোগীর উদরাগ্রান হইলে, এই প্রলেপ 
উদ্বরে লাগাইবে ; একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরার আগ্নানের আঁশঙ্ক! থাকিলে, 
পুনঃপুনঃ এই প্রলেপ লাগাইবে। এই প্রলেপ প্রদান করিলে আত্মানজনিত 
উদরের বেদনাও দূরীভূত হয় । 

দারুঘট.ক প্রলেপ। প্রস্তুতাবধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

যবগ্রলেপ। অতীসার রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদর!ঞধান 

এবং তজ্ঞন্ত উদরে বেদনা! উপস্থিত হইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে 
লাগাইয়া! দিবে। 

ষবপ্রলেপ। প্রস্ত৩বিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দর্রা 

দারুবেগ | বাতজ অতীসাররোগে রোগীর উদরাধা।ন প্রকাশ পাইলে 

এবং উদরে বেদন| অন্থতব হইলে, এই ওধধ তাহাকে আধ ঘণ্টা! অন্তর সেবন 
করিতে দিবে । বিশ্ুচিকারোগে উদ্বরাগ্ান হইলে, এই ওধধ সেবনে তাহাঁরও 

উপকার হয়। 

দারুযোগ | দারুচিনি ২ তোলা! কুট্টিত করিয়া ৩২ তোলা! জলে সিদ্ধ করিবে, এবং 

৮ তোনা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া সেই ক্বাথে /* জানা বাণ* আন! কপূর মিজিত করত 
রোগীকে ছুই তিন বার সেবন করিতে দিবে। দাঁরুচিনির কাীথের অভাবে দাকুচিনির আরক 

ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহাতে জল মিশ্রিত কর! আবশ্তক | 



৬২২ আমুর্বেধদ-শিক্ষা। 

এএলাদিচুর্ণ | বাতজ অতীপারে ব। আমাতীসারে রোগীর উদরাগ্মান 

ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ওধধ কপূর তিজ্ান জলসহ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে, আমবন্ধ জনিত বেদনাও এই ওষধে দুবীভূত 
হইয়া থাকে। 

এলাদি চুর্ণ। এলাইচ, দারুচিনি, পিপুল ও শু'ঠ; এই সকল দ্রব্যের চুণ সমভাগে লইয়া 
মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /* আনা বা গ* আনা। 

কার্জিকম্বোদ | অতীপাররোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরে বেদন! 

এবং উদরাশ্নান হইলে, মুহুমুহঃ এইরূপ ন্বেদ প্রদান করিবে ; যাবৎ উদদরা- 
ধান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে । 

কাঞ্জিকস্বেদ। কাজি অতান্ত উ্ণ করিয়া একটি কীচপাত্র বা ধাতুপাত্র পূর্ণ করিবে, 

পরে রোগীর বতদুর সহ্য হয়; এইরূপ উষ্ণ থাকিতে এ পাত্র দ্বার। উদরে স্বেদ প্রদান করিবে, 
কান্দি শীতল হইলে পুনরায় অত কীজি পূর্ণ করিয়া! লইবে। 

চতুন্মুখরস | অতীদাররোগে উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে বন্তিদেশে বেদন। 

এবং প্রত্রাব বন্ধ প্রভৃতি বাম়ুজনিত উপদ্রব সকল লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ 

রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জনসহ ২ ঘণ্ট। অন্তর ১ বটা সেবন করাইবে। 
ইছ। সেবনে উদরাখান নিবৃত্ত হর এবং প্রত্রাবের প্রবৃত্তি হইর। থাকে । 

টতুশ্মুখরস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 

অতীসারে-_স্তর-চিকিৎসা । 

মুতসপ্জীবনীবটা। নূতন পিভ্তাতীসাররোগে রোগীর জর প্রকাশ 

পাইলে এবং সেই জরের বেগ অধিক হইলে, তাহাকে এই ওধধ সেবন 
করিতে দিবে । ' অস্থপান-_-শীতল জল অথবা জীরাচুর্ণ ও মধু । 

মৃতসপ্ীবনীবটী। প্রস্ততবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় ষটব্য। 

আনন্দভৈরব রস । নূতন পিভাতীসাররোগে অথবা! অন্তান্ত অতী- 
সারে অহিতাচরণ বশতঃ রোগীর জর প্রকাশ পাইলেঃ এই ওষধ তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে। অনুপান _জীরাচুর্ণ ও মধু। 

আনন্দভৈরব রস। প্রস্ততবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় উর্টব্য। 



অতীসার-চিকিৎসা | ৩২৩ 

বৃহৎ কম্তরীভৈরব (মতান্তরে)। নূতন অতীসার, আমাতীসার ও 

রক্তাতীসারে রোগীর ভীত্রবেগে ব1 মধ্যবেগে জর প্রকাশ পাইলে অথবা তজ্ঞন্ত 
বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, ঘর্, প্রলাপ ও নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা৷ প্রভৃতি 
লক্ষিত হইলে, এই ওষধ তাহাকে ২ ঘণ্টা বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে 

দিবে । পুরাতন অতীসারে ধরূপ বিকার উৎপন্ন হইলে, বিশেষ ফল দর্শে ন1। 
অন্থপান-_রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু ২ ফোট]। | 

বৃহৎ কন্তু,রী ভৈরব ( মতান্তরে )1 প্রস্ততবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

বৃহৎ কন্তূরীভৈরব ৷ পুরাতন অতীসার, আমাতীসার, প্রবাহিকা ও 

রক্তাতীসাররোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় জ্বরের বেগ মধ্যবিধ হইলে অথবা 

সর্বদ] জবর প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে প্রদান করিবে। অন্গপান-- 

তাজ] জীরা চূর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ কন্ত,রী ভৈরব | প্রীন্ততাবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পুটপরু বিষমন্তরান্তক লৌহ। পুরাতন অতীপার, রক্তাতীপার, 
প্রবাহিকা ও আমাতীদাররোগে মলের পরিপকাবস্থায় অর্থাৎ পুরাতন অতী- 

সাররোগে রোগীর উদরে বেদনা! এবং অপৰ, গ্লেম্ববহুল অথব1 রজসংযুক্ত মল 

নির্গত হইলে এবং সেইরূপ অবস্থায় সর্বদা অথব। দিনে বা রাত্রিতে অন্নকাল 

মাত্র অল্পবেগে জর প্রকাশ পাইলে, এই ওধষধ সেবন করিতে দিবে । ইহাতে 

জবরের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরন্ত হয়। উদরাময়াশ্রিত জরে ইহা 
উত্ৃ্ট ওধধ। অন্ুপান-_জীরাচূর্ণ ও মধু। 

পুটপর্ক বিষমন্বরান্তলৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় দুষ্টবা। 

রুহৎ স্বরান্তক লৌহ। পুরাতন অতীসার, আমাতীসার ও প্রবা- 

হিকারোগে রোগীর জর অল্পবেগে কিছুকাল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই 
ওষধ সেবন করিতে দিবে । অন্পান-_জীরাচুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

 সর্ববস্থরহর লৌহ । পুরাতন রক্তাতীদার, পিত্তাতীসার, রক্ত প্রবাহিক! 
ও অন্তান্ঠ প্রবাহিকারোগে বায়ু পিত্ত প্রধান অবস্থায় রোগীর জর মন্নকাল 



৩২৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 

মৃছ বেগে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই উঁষধ সেবন করিতে দিবে। এই 
ওষধ সেবনে জ্বরের বেগ এবং উদরাময় উভয়ই হাস হয়। 

সর্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় ত্ষ্টা। 

অতীসারে-নাড়ীরগতির বিশৃঙ্খলত৷ ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা। 
মৃতসঞ্জীবনী | অতীগাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত, বমন প্রভৃতি দ্বারা 

রোগীর জ্ঞানলোপ, হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খপতা উপস্থিত হইলে, 

২৩ ঘণ্টা অস্তর এই ওষধ তাহাঁকে সেবন করিতে দ্িবে। শরীর উষ্ণ বৌধ 
হইলে, ওষধ ৫1৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এই ওধধ সানিপাতিক হরে 
ব। বিহ্চিকারোগে হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। 

মৃতসপ্ত্ীবনী। বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, বাবলাছাল /২|* সের এবং দাড়িথছাল, 
বামকছাল, মৌচরস' বরাহ্রান্তা, আতইয, অশ্বগন্ধা। দেবদ।রু, নেস্ছাল, শোণাহাল, পারুল- 
ছাল, শালগাণী, চাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী, গোস্ষুর, রাখালশশারমূল, কুলছাল, রক্তচিতা- 
মূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্ণৰ! ইহাদের প্রত্যেকের /১1* সের, কুট্টিত করিয়া একত্র করত 
২৫৬ সের জল সহ একটা মাটার পাত্রে ১৬ দিন রাখিবে এবং পাত্রের মুপ এরূপ ভাবে বন্ধ 
করিবে, যাহাতে বারু প্রবেশ করিতে না গারে ; অনস্তর ১৬ দিন পরে উহ্থার সহিত হ্থপারী 
৪ সের এবং ধৃতুরার মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুলফা) যমানী, মরিচ, 
জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাইচ,জাতীফল, মুখা, গেঁঠেলা, শ্বঠ, মেথী, 
মেযশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা কুট্টিত করিয়! মিভিত করত জালার 
মুখবন্ধ করিয়া ৪ দিন রাখিবে, পরে এ সমুদয় একত্র বকষন্ত্রে চুয়াইয়া, কাচগাত্রে মুখ রুদ্ধ 

করিয়া! রাখিবে। 

মুগমদানব | অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হওয়ায় রোগীর জ্ঞান 

লোপ বা মতিত্রম ঘটিলে অথব! হিমার্গ বা নাড়ীর গতির বিপর্যয় ৃ 
হইলে এই ওষধ তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা! অন্তর সেবন করিতে দিবে। 
নাড়ীর গতি প্ররুতিষ্থ ও শরীর যথোচিত উষ্ণ হইলে, ওধ সেবন বন্ধ 
করিবে। 

মুগমদামব। পূর্বোক্ত নিয়মান্থপারে প্রস্তুত মৃতসপ্রীবনী /৬* সের অর্থাৎ ৪* ভরি, 
মধু. /৩%/* ছটাক, জল /৩%* ছটাক, মগনাভি ৩২ তোল! এবং মরিচ, লবঙ্গ; জাতীফল, 
পিপুল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোল! একত্র করিয়া একটী মুৎ পাত্রে 
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একমাস মুখবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে ভ্রবাংশ ছাকিয়া বোতলে পূর্ণ করত মুখবন্ধ করিয়া 
রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ তোলা বা ২ তোলা । 

মুগনাভিযৌগ | অতীসাররোগে প্রবল দত্ত, বমন ও অন্তান্ত উপ- 

দ্রব উপস্থিত হওয়ায় রোগীর শরীর একবারে শীতগ হইলে এবং চৈতন্য 

লোপ পাইলে, এই গঁষধ ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে । ওুঁধধ সেবনে 
নাড়ীর এবং শরীরেন্ উষ্ণতা বোধ হইলে, ওষধের ক্রিয়। প্রকাশ পাইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । অধিক বযনের পর শরীর শীতল হইলে, এই ওষধ সেবন বন্ধ 
রাখিবে ; যেহেতু বমন দ্বারা শরীরের শীতলতা৷ প্রকাশ পার। অন্ুপান--জল । 

যনগনাভিযোগ | প্রস্ততবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য | 

বৃহৎ কফকেতৃ । নূতন অতীদাররোৎগ বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত; 

অথব। আম বা বুক্তসংযুক্ত পাতল! দ্ান্ত হইবার পর রোগীর শ্র্েম্স। প্রকুপিত 

হইলে, নাড়ীর করিনা বিপধ্যয় দৃষ্ট হর ও বক্ষঃস্থলে শ্রেম্স। আবদ্ধ থাকায় 

জ্ঞান লোপ এবং শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, সেই অবস্থায় রোগীকে ' এক 
ঘ্ট| অগ্তর এই গধধ (সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান-কুদ্রাক্ষ-ঘসা ও 

স্তনদুদ্ধ অথব। তালের বা শুড়ার বূস ও মধু। 

বৃহৎ কফকেতু | প্রস্ততবিধি ৫৭ পৃঠ্ঠায় গ্রষ্টব্য। 

বৃহৎ রত্বগর্ভ | নূতন অতীসাররোগে অত্যধিক দাস্ত বা বমন, ঘর, 

গিপাস! প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর অবস্থার বিপর্যয় দৃষ্ 
হইলে, এই উধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--রুদ্রাক্ষ ঘসা 

ও স্তনদুগ্ধ। 

বৃহৎ রত্্গর্ভ। প্রপ্ততবিধি ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অতীপারে_ শ্বাস-চিকিহসা | 

শ্বামচিস্তামণি । নতীসার রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত অথবা 

অপক মলযুক্ত রক্তভেদ, বমন, দাহ 'ও পিপাসা উৎপন্ন হইবার পর অন্কে 

স্থানে বক্ষঃস্থলে শ্রেন্পা সঞ্চিত হইলে, শ্বাস ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়; এইরূপ 

অবস্থায় উর্দ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে 
৯৫ 



৩২৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। | 

এই ওধষধ ছুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান--বহেড়! ঘস! 

ও মধু। 

শ্বাদচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। অতীসাররোগে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত 

হইবার পর রোগীর শ্বাসের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে এবং সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র, 

উর্ধ, ছিন্ন বা! মহাশ্বীসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাহাকে অর্ধ ঘণ্টা অন্তর এই 
উষধ সেবন করিতে দিবে । অতীপাররোগের নুতন অবস্থায় এই ওষধে 
সমধিক উপকার হয়; কিন্তু পুরাতন অতীসাররোগে শরীর জীর্ণ ও স্বাসে 
ব্যতিক্রম দুষ্ট হইলে, তাদণ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। অগ্রুপান_ 

বহেড়া-ঘস]| ও স্তনহুগ্ধ। 

বৃহৎ শ্বাদ চিস্তানণি। প্রন্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

অতীনাররোগে- পথ্য | 

অতীনাররোগের প্রথম অবস্থার অর্থাৎ যে পর্যন্ত মলের পরিপাক না হয়, 

তাৰ অগ্াহার বদ্ধ কারিয়া জঘুপথ্য প্রদান কর] কর্ভব্য। পুরাতন 

ধান্যের খৈয়ের মণ্ড, যবমণ্ড (বালি) বা চিড়ার মওড প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে 

সেবন করিতে দেওয়] উচিত। আমাতীসারের অবস্থাবিশেষে ও দেশবিশেষে 

খৈয়ের মণ্ড ঘ] চিড়ার মও অঠি উপকারী । অভীসাররোগে জর বিদ্যমান 

থাকিলেও এরূপ পথ্য প্রদ্ধান করা কর্তব্য। অতীসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল 
পর্ধিপক হইলে, তাহাকে শিঙ্গী, খলিসা, মৌবলা ও অন্ান্ত ক্ষুদ্র টাটুকা 
মতস্যের ঝোল এবং রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ও দ্বাস্ত কমিরা৷ আসিলে 
পুরাতন শালি তলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাটুকা মৎস্যের ঝোল এবং মস্থ্রযুষ। 
অড়হরমুষ প্রদান করিবে। ছাগীহুপ্চ, ছাগত্বত, গব্যদধি, গব্যতক্র, 

কলার মোচা) জাম, চালিত, আমাদা, বৈচী, কয়েতবেল, বেল, গাবফল, 
আমরুল শাক ও মিষ্ট দাড়িম ফল, এই সফল গ্রব্য এবং অন্থান্ত অগ্রিবর্ধক 

দ্রবা পুরাতন অতীদাররোগে হিতকর। 



গ্রহণীরোগ-চিকিংমা 
বাতিক গ্রহণীর লক্ষণ । বিবিধ অহিত ভ্রব্য সেবনে বামু কুপিত 

হইলে, ক্রমশঃ পাচকাগ্ি দূষিত হইয়। বাতজ গ্রহতী উৎপাদন করে। এই রোগ 
উপস্থিত হইলে, তুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে অর্থাৎ কাঁলবিলম্বে অগ্নরসে পরিণত হয়। 
এই রোগে শরীরের রুক্ষতা, কণ্ঠ এবং মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকারবৎ 

দর্শন, কর্ণে শন্ শন্ শব্দ, পারব, উরু, কুচ.কি ও গরীব প্রভৃতি স্থানে বেদন 
এবং বিস্ুচিকার ভক্ষণ ( উদরাপ্ৰান, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি ) প্রকাশ পায় 

এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে বেদনা, শরীরের কশতা, দুর্ব্লতাঃ মুখের ধিব্রসতা, 

গুহাদেশে কর্তনবৎ বেদনা, মধুরাদ বড়.বিধ রসাম্মক দ্রব্য তোজনে ইচ্ছা, 
মনের অবসাদ অর্থাৎ কার্ষেয অনিচ্ছা) কাস ও শ্বাস প্রতৃতি লক্ষণ সকল উপ- 

স্থিত হয়। বাতঙ্জ গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে অথব! জীর্ণ হইবার 
কালে উদরাগ্রান অর্থাৎ পেটফীপা' প্রকাশ পায় এবং রোগী তোজন করিলে 

সুস্থ মনে করে। এই রোগে সমর সময় পাতলা? শুষ্ক (গুঠ.ল1), অক্প গ্লেম্মা বা 
ফেণাযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ? নির্গত হয় এবং রোগী বাতগুলু, হৃদ্ধোগ ও প্রীহার 
আশঙ্কা করিয়া থাকে । | 

পৈত্তিক গ্রহণীর লঙ্গণ | এই রোগে দুর্নবমুক্ত অনলোদগার, হৃদয়ে 

ও গলার জ্বালা, অরুচি ও পিপাপ। ইত্য।দি লম্মণ প্রক'শ পার এবং 

নীল বা পীতবর্ণ পাতলা দান্ত হইয়া থাকে ও রোগীর শরীর পীতাত 

হইয়া যায়। 

শ্ৈহ্সিক গ্রহণীর লক্ষণ। এই রোগে অতি কষ্টে ভুক্ত দ্রব্যের পরি- 

পাক ক্রিয়া! সমাধা হয় মুখ শ্রেন্সা দ্বার! লিপ্ত থাকে ও মিষ্ট ধোধ হয়, কাস। 

সর্দি, মুখ হইতে থুথু নিঃসরণ, হৃদয়ে ভারবোধ, উদর বিবদ্ধ ও নিশ্চল বোধ, 
বিকৃত মধুর উদগ।র ও স্ত্ীব্যবহারে অনাসক্ভি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং 
রোগী ছুর্বলতা বোধ করে ও তাহারআলস্য জন্মে এবং রোগীর ভাগ অথচ 

অপৰ গ্নেম্সা সংযুক্ত ও গুরু মল (ঘে মল জলে, নিমগ্ন হয়) নির্গত হয়। " 

'সাম্িপতিক গ্রহণীর লক্ষণ | বাতাদি দেষ্রয়ের যে সকল লক্ষণ 
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পূর্বে বর্ধিত হইয়াছে; ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিত ভাবে 
প্রকাশ পাইয়। থাকে । 

গ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ । সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর পেট্ডাকা, 

অ।লসা, শরীরের ছুর্ধলতা, মনের অবসন্নতা এবং ঘন, শ্বেতবর্ণ, শ্লিগ্ক, 

অপ ও পিচ্ছিল মল নির্গত হয়; পরন্ত উদ্বরে বেদনা, দাণ্ত হইবার সময় 

শন্দ'ও কটিদেশে বেদন] হইয়া থাকে এবং এক পক্ষ, একমাস, দশদিন অন্তর 

বা প্রত্যহ এইরূপ পাতল! দাস্ত হয়, দ্দিবাঁভাগে এই রোগ বৃদ্ধি পায় এবং 
রাত্রি কালে কমে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে, রোগী চিরকাল এই 

রোগে কষ্ট তোগ করে| ইহাতে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিদেশ ও হস্ত- 

পদাদি সন্ধিস্থ।নে বেদন। প্রকাশ পাস্ন। 

গ্রহণীরে।গ-চিকিৎসা-বিধি। 

অতীসার ও গ্রহণীবরোগের চিকিৎপাবিধি প্রায়শঃ একই প্রকার, যেহেতু 
অতীসার নিবৃত্ত হইলে, পুনরায় অহিতদ্রব্য সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি মন্দীভূত 

হইয়া গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয়। অতীসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীতও মন্দাগ্নি 
বাক্তির পাচকাণি ছুর্বল ব। নিস্তেঞ্জ হইলে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে । 
যেরূপ অহিত সন্তৃত অল্পদোষ হইতে অথবা নবজ্বর বিরাম হইলে কোন কারণে 
দোষ কুপিত হইয়া বিষমূজ্বর উৎপন্ন হয়, গ্রহণীরোগও সেই রূপ ভাবে প্রকাশ 

পাইয়া থাকে, গ্রহ্শীরোগে বাতাদি দোষভেদে পাচকাগ্নি বিতিম্ন রূপ 

ধারণ করে এবং উহাতে তিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতজ গ্রহ্ণীরোগে 

বাঘুবদ্ধক দ্রব্যসেবন ও বায়ুবদ্ধক ক্রিয়াদ্বার] বায়ু প্রকুপিত হইলে, 

পাঁচকাগ্রিকে দুষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে ? সেই জন্ই ভুক্ত গ্রব্যস্থ রস 
বায়ু কর্তৃক পার্খ ও হৃদ প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া বেদন! জন্মায় এবং বামুর 
প্রকোপ বশতঃ বিশ্চিকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ' কটু ওক্ষারাদি 

পিত্ববর্ধক ত্রব্য সেবনে বা পিত্তবর্ধক ক্রিম দ্বার পিত্ত প্রকুপিত হইলে, 

পিত্তের আগ্নের় (পচন) ক্ষমত। নষ্ট হয়; সুতরাং পিস্বের পচন ক্রিয়ার 

অভাব বশতঃ অক্নো্গার উপস্থিত হয় ও অন্থান্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

কফজ শ্রহণীরোগে শ্নেশ্সবর্ধক দ্রব্য সেবন বা শ্লেম্সব্ধক ক্রিয়া দ্বারা শ্লেম্সা 
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প্রকুপিত হইয়৷ পাঁচকাগ্রির ক্ষমতা হাঁস করে; সুতরাং দীর্ঘকালে অল্নের 

পরিপাক ক্রিধ়া সমাধা হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, উহা 

দ্বার! রক্তের কণিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ন| হইয়া দৈহিক ক্রিয়ার বিধানান্ুদারে 

ফুস্কুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ সদ্দি), কাস এবং শরীরের অলসতা প্রভৃতি 

উৎপন্ন হইস্বা থাকে। 
এইরূপ বামু, পিত্ত ও গ্রেপ্সবর্ধক ক্রিয়া ব। দ্রব্যাদির সেবন দ্বারা 

দৌধত্রয় প্রকুপিত হইলে, সাত্রিপাতিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

সান্্িপাতিক গ্রহণীরোগে পোধত্রয়ের প্রকোপ বিদ্যমান থাকায়, উহ! 

সর্বাপেক্ষা কঠিন। 
গ্রহণীরোগের চিকিত্সাকালে অতীপাররোগের গ্তার় উহার বাতাদি 

প্রকোপের ও আম পক্চাপকের লক্ষণ চিন্তা করিয়া উহার চিকিৎস1 কাধ্যে 

প্রবৃত্ত হওয়! উচিত। যেরূপ অহিত দ্রব্য সেবন দ্ব।ন্রা বিষম জর নবজ্বরে পরিণত 

হয় এবং সেই অবস্থায় নব জ্বরের বিধানানুসারে লক্ঘনাদি প্রদ্দান কর] কর্তব্য; 

সেইরূপ গ্রহণীরোগের গ্রথমাবস্থায়ও শান্্রকারগণ বাতিক, পৈত্তিক ও 
শ্নৈম্মিকাভীসারের ওষধ সমূহ দোষান্থুসারে প্রয়োগ করিতে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। অতীসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীত মন্দাগ্নি ব্যক্তির অহিতা- 

চরণ বশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগ চিকিহ- 

সার ন্যায় লঙ্ঘনাদি ও ওঘধ প্রদ।ন করা কর্তব্য। কিন্তু অতীপার যেরূপ শীন্ত্ 

প্রাণ-নাশক এবং অতীসারে ষে প্রকার লঙ্ঘনার্দির 'মাবগ্তকতা অনুমিত হয় 

গ্রহণীরোগ প্রায়শঃ সেই রূপ নহে, উহ বিষম্জবরের ন্যায় সময় সময় হ্রাস 
ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রহ্ণীরোগে গ্রহ্ণী নাড়ী (অন্ন গ্রাহিণী নাড়ী) ছুর্ববল 

ব! শিথিল হইয়! পড়ে ; সুতরাং এই উভয় রোগের পুরাতন অবস্থায় অনে- 

কাংশে পৃথক উষধের প্রয়োজন । অনেক স্থলে শুক্রা্দি ধাতুর ক্ষীণতা৷ প্রযুক্ত 

অগ্নি দুর্বল হইলেও গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকেঃ আবার অনেকস্থলে 

শ্লীহ1 ও যকত প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতও এঁ রোগ উৎপন্ন হয় ; 

এরপ স্থলে মূলরোগ নিবর্তক পাচক ও ধারক ওধধ প্রয়োগ বিধেয়। গ্রহণী- 
রোগী মাহার বিহারের নিয়ম লক্ষন বশতঃ পুনঃ পুনঃ এ রোগে পীড়িত হইয়া 

থাকে, সুতরাং পুনরায় খতু পরিবর্থন কালপর্য্যস্ত রোগীর অতিসাবধানে 
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আহারাদি কর] কর্তব্য; বিশেষতঃ খতু পরিবর্তন কালে সাবধানে লঘুপাঁক 
অন্ন ও ব্যঞ্তন ভোজন করিবে। ূ 

বাতজ গ্রহণী রোগীর রোগ পুব্বেক্ত লক্ষণ দ্বারা বিশেষ রূপে পরীক্ষা 
করিয়া উহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার রন, নৃগতিবল্লভরস বা রাজবল্লতরস প্রভৃতি 
ওষধ সেবন করিতে দিবে। বাত গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলত| বশতঃ 
উদরাগ্নান প্রারশঃ প্রবল হয় এবং বময় সময় পার্থ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে 
বেদনা অনুভূত হয়, স্থতরাং তজ্ঞপ্ত চিন্তামণি ও চতুন্দুধরস প্রভৃতি ওঁধধ 
দেবন করাইবে, উহাদ্ধার! উদরাঝ্নের হ্বাস হর। গ্রহণীজনিত উদরাঞ্নান 
ও পার্শ্ব শুলাদিতে হিদ্গ্টকচুর্ণ ব1 সৈদ্ধবাদিচুর্ণ অথবা শঙ্খবটী প্রয়োগ করিলে, 
অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া] বায়; কিন্ত যাহাদের বায়ুর রুক্ষতা- 
বশতঃ নিদ্রীর অভাব ও শরীরের কশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, উদরা- 
ধানের জন্য তাহাদিগকে চিন্তাযণি বা চতুর্দুখ রস প্রভৃতি ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। 
বাতঙ্জ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, মহারাজনৃপতিবল্লত 
প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইবে ও বাযুবদ্ধক দ্রব্য পেবন, পরিশ্রম এবং রাত্রি 
জাঁগরণাদি সর্ব! পরিত্যাগ করিতে রোগীকে উপদেশ দিবে। 

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে ছূর্ণন্ধ, অক্নোদগার ও বক্ষঃস্থলে জালা প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অধোগত অন্রপত্তরোগেও এ সকল লক্ষণ প্রকাশ 

পায়; এব্প অবস্থার উহ। পৈত্তিকগ্রহণী কিন্বা অধোগত অশ্লপত্তরোগ, তাহা 
বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্ধ্যে প্রনত্ত হওর! কর্তব্য) যেহেতু 
অধোগত ও উর্ধগত এই দ্বিবিধ অক্রপিত্তরোগে সহসা গ্রহণীরোগনাশক 
ধারক ওষধ প্রয়োগ করিলে, দাস্ত বন্ধ হইয়া বিপরীত ফল দর্শে। পৈত্তিক 
গ্রহণীরোগে গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, অমৃতার্বরস ও পূর্ণকলাবটা প্রভৃতি ষধ 
সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে জলবৎ পাতলা দাস্ত ও শরীর রুশ 
হইলে, রোগীকে গঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাগঙ্গাধরচুর্ণ প্রভৃতি ওবধ ব্যবস্থা করিবে। 
এই রোগে অক্লোদগার ও বক্ষঃজাল প্রভৃতি গৌণ উপদ্রবসকল, ধাত্রীলৌহ 
বা মহাপিতাস্তকরস প্রয়োগে বিনষ্ট হয় ; রোগ পুরাতন হইলে, মহারাজ নৃপতি- 
বন্পভ বা বিজয়পর্পটা ওধধ প্রয়োগ করিবে । পৈভিক গ্রহণীরোগে রোগীকে 
কটু ব্য, লঙ্কা! ও রৌদ্রের উত্তাপ গ্রস্ত পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে। 
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গ্রীপ্নথতু ও শরত্খতুতে এই রোগের প্রাছুর্ভাব দৃষ্ট হয়, সুতরাং এঁ সময় 

রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে। 

শ্নৈশ্বিক গ্রহণীরোগে শ্নৈষ্মিক প্রবাহিকার মলের পরিপক লক্ষণ অনে- 

কাংশে প্রকাশ পায় ও পুনঃ পুনঃ দ্রাস্ত হয়; কিন্তু ইহাতে মলের সহিত 

অল্প অপৰপ্রেশ্বা সংযুক্ত থাকে ও" অন্ন পরিযাণে দাস্ত হয়। যাবৎ এ 

শ্লেক্সার লাঘব না হয় ও মল স্বাতাবিক অবস্থা ধারণ ন! করে, তাবৎ 

যথানিঘ্মে ওষধ প্রপ্োগ করা কর্তব্য; এই রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্রি- 
কুযাররস, বৃহৎ অগ্রিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি সেবন করিতে 

দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, জীরকাগ্চুর্ণ, জীরকাদ্যযোদক কামে- 
শ্বরযোদক ও মুস্তকাদ্যমোদক প্রভৃতি ধধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার 

পাওয়া যায়। 

গৈশ্রিক্ষ গ্রহণীরোগে রোগীকে শিগ্ধ দ্রব্য, দখি ও অন প্রভৃতি শীতপ দ্রব্য 
ব্যবস্থা করিবে না। বিশেষতঃ রোগের প্রবলাবস্থাঘ রাত্রিকালে সাগ্ু, 

বাপি প্রস্থৃতি লযুপাঁক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে। 
্রিদোষজ গ্রহণীরোগ অতি কষ্টদাবক; ইহ।তে কখনও পাতল। গলের গ্তায় 

মল নির্গত হয় এনং কখনও বা: শ্লেপ্রপংযুক্ত ভাঙ্গা ছিবড়া মল নির্গত হয়; 

কখনও বা গুঠ লা শুষ্ক যল পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে। বায়ু, পিত্ত ও 
গ্নেন্ধা এই তিন দোষেরই লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয়; কিন্ত যখন যে দোষের 

প্রবলতণ দ্েখিবেঃ তখন সেই দোবজ গ্রহণীরোগোক্ত উধধ সেবন করিতে দিবে; 
অর্থাৎ যাহার শ্লেম্মিক গ্রহণীর লক্ষণ অর্থাৎ ভাঙ্গা প্রেশ্সসংযুক্ত মল অধিক 

সমগ্ন নির্গত হয় ও কোনও সময় পাতলা জলবৎ, কখনও বা গুঠলে মল 
নির্গত হয়, তাহাকে প্রথমে শ্লৈম্মিক গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্রিকুমাররস 
ব! বৃহৎ লবঙ্ধাদিবটী সেবন করিতে দিবে, তৎপরে মলের অবস্থা! পরিবর্তন 

হইলে, বিবেচন! পূর্বক অন্যরূপ বাতিক বা পৈত্তিক গ্রহণীরোগোক্ত গঁষধ 

যথাক্রমে সেবন করাইবে। ত্রিদোষের প্রবনতা ধাকিলেও একই শরীরে 
বায়ু, পিত্ত ও শ্রেম্পা একই সময়ে সমান তাবে প্রবল হইয়া রোগোৎ- 

পাদন্ব করে না; সুতরাং যখন যে দোষের লক্ষণ প্রবল দেখিবে, তখন 

সেই দোষাশ্রিত গ্রহণীনিবারক ওধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; বিশেষতঃ 
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ত্রিদোধজ গ্রহণীরো।গে বাছুর প্রবলত। থাকিলে, বৃহৎ নৃপতিবল্পত ব৷ রাজবন্নভ- 

রস প্রভৃতি ওষধ, পিত্তের প্রবলত। থাকিলে, গ্রহণীগজেন্্রবটিকা ব। অযৃতার্ণব- 

রস, শ্রেম্বার প্রবলাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদি বা বৃহৎ অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি সেবন 

করিতে দিবে.। ব্রিদোধজনিত গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্য- 

মোদক, বৃহৎ জীরকাগ্ভমোদক ও মহারাজ নৃপতিবল্পত প্রভৃতি ওধধ দোধ- 

তেদে অত্যন্ত উপকারী । 

সংগ্রহ গ্রহমীরোগে যলের বিতিন্নতা লক্ষিত হর ও মলের সহিত শ্রেন্। 

সংযুক্ত থাকে এবং উদরে বেদন! ও দান্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ, অলনতা৷ এবং 
কটিদেশে বেদন। হয়; রোগী প্রারশঃ আমবাত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে করে। 
প্রকৃত পক্ষে গ্রহনীরোগের নিবৃত্তি হইলে, এ বেদনার লাঘব হয়; স্থুতরাং এ 

অবস্থায় সংগ্রহ গ্রহণীর প্রশযনের জন্য শ্লেম্সার পাচক অথচ বামুনাশক 
অগ্নিবল বর্ধক ওঁষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় 

বৃহৎ লবঙ্গার্দিবটী, বৃহৎ অগ্রকুমাররস ও ভাক্কর লবণ প্রভৃতি ওষধ প্রদান 

করা উচিত; যি এ সমস্ত গুঁধধ সেবনে অগ্রিত্র বলবৃদ্ধি ও শ্নেম্মার লাঘব 

এবং মল জলে ভাসমান বলিয়। প্রতীয়মান হম, তাহ! হইলে রাঙ্জবমভ রূস; 

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ ব! মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি গযধ সেবন করিতে দিবে; 

যদি পূর্ধোক্ত ওুধধ সেবনে মলের পরিপক্কত] ন| জন্মে এবং দাস্ত পূর্বের সায় 

জলবৎ পাতল। হয়, তাহা হইলে অন্যান্ত ধধ সেবন না! করাইয়! পঞ্চামৃত- 

পর্পটী ব৷ বিজফ়পর্পটা সেবন করাইবে ; সংগ্রহ গ্রহণীব্রোগের পুরাতনাবস্থাস় 

বিজ্বয্রপর্পটা সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, পর্পটী সেবনকাল্লে 

রোগীকে একমাত্র পুরাতন শালিতগুলের অন্ন ও নিজ্জল গোদুগ্ধ পথ্য 

দিবে। যথানিয়মে একবার (১৪ বা২১ দিন) পর্পটী সেবনে সম্যক্রূপে 

(রাগ নিবৃত্ত,ন| হইলে অর্থাৎ পর্পটার মাত্রা ভাস হইয়! আসিবার সময় 

যদ্দি মলের পূর্বাবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পুর্ব নিয়মে পুনর্বার 
ক্রমশঃ মাত্র! বৃদ্ধি ও হাস করিয়া কয়েক দিন পর্পটী সেবন করাইবে। 
একবার সেবনে রোগ নিবৃত্ত হইলেও শেষ দিন হইতে ছুই রতি নিরমে 

৭দিন বা ১০ দিন-পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতন 
অবস্থায় বৃহৎ জীরকার্দি মোদক ওমুস্তকাদি মোদক প্রভৃতি নিয়ম পূর্বক 
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প্রয়োগেও অনেক স্থানে উপকার পাওয়া যায়। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে দাস্ত কম ও 
মলের পকতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে ২1৩ মাস অর্থাৎ ধতুপরিবর্তন কাল পর্যন্ত 
বিশেষ সাবধানে রাখিবে, যেহেতু এই রোগ ১৫ দিন ব| ১ মাস পর্য্যন্ত নিবৃত্ত 
থাকিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায়; স্থতরাং রোগ নিবৃত্ত হইলেও কিছুদ্দিন রোগীকে 

অতি সাবধানে রাখিবে ।রোগের পুরাতন অবস্থায় চাঙ্গেরী ঘৃত ব! বিদ্বাদ্দি ঘৃত 
প্রভৃতি প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। এ অবস্থায় বা বানু ও পিতের প্রকোপ 

থাকিলে,গ্রহণীমিহির তৈল মর্দনে মূলরোগ ও আনুষঙ্গিক বেদনাদি হাস হয়। 

গ্রহণীরোগের উপদ্রব | গ্রহ্ধীরোগে কটিদেশ বা পার্থ ও হৃদয় 

প্রভৃতি স্থানে বেদনাঃ অকালে দত্তপাত, দন্তমূলে ক্ষত, মাথায় ভার, সময় 
সময় কাস, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, বক্ষঃস্থলে জালা, মনের অপ্রদন্নতা (.সর্বদ] 
চিত্তের অন্ুৎসাহ ) ও রতিশক্তির হীনত প্রভৃতি উপদর্গদকল রোগী প্রায়শঃ- 

অনুতব করিয়! থাকে; প্রকৃত প্রস্তাবে মূলরোগ নষ্ট না হইলে। আমন্ষঙ্গি ক 
উপদ্রব সকল মধ সেবনে সমূলে নষ্ট হয় না, তথাপি প্রবল উপসর্ণ মকল 
নিবারণের জন্য য্থাসন্তন চেষ্টা করু। কর্তব্য । 

গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বাতদ্বারা শরীর আক্রান্ত'হয়; হস্ত, পদাদদি 

অঙ্গের নসাড়তা এবং কাহারও বা গাত্রে বেদূন! লক্ষিত হয়; এইরূপ কটিদেশে 
ব! শরীরের স্থান বিশেষে বেদনা থাকিলে, বাতগ্রজেন্ত্র দিংহ, বামবাণ বুস ব 

আমবাতগঞ্জসিংহ মোদক প্রভৃতি উষধ অন্ুপান ভেদে ও অবস্থাভেদে প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। হস্ত, পদা্দি অপাড় বোধ হইলে, আমবাত চিকিৎসান্ বক্ষ্যমাণ 

সৈম্ধবাদি তৈল ও বৃহৎ পৈন্ধবাদি তৈল এবং বাতব্যাধিচিকিৎসার ওষধ সকল 

ব্যবস্থা করিবে। মাথায় ভার বা বেদনা» দস্তমূলে ঘা, জিহ্বা ঘা, চক্ষু দৃষ্টিহানি 

প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, স্বল্প লক্মীবিলাস রস ও প্রেম্মশৈলেন্ট্র বুস প্রভৃতি 

ওষধ প্রয়োগ করা যাইতে পাৰে, কিন্তু পিত্ের প্রবলত1 বশতঃ গ্রহণীরোগ 

দ্বীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও শিরোধূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতে পাবে ঃ এমতাবস্থায় বৃহৎ বাতচিন্তামণি সেবন ও মহা ভূঙ্গবা- 

তৈল মত্তকে ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। পিত্বের প্রকোপ- 
বশতঃ বঙ্ষঃস্থলে জাল! থাকিলে, পূর্বোল্লিখিত ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃতলৌহ 
বিশেষ উপযোগী; ইহ! সেবনে পিতাশ্রিত অন্যান্থ রোগও দূরীভূত হইয়া থাকে। 



৩৩৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 

গ্রহণীৰোগে শ্রেস্বার অথব] বাতগ্লেখ্ার প্রকোপ লক্ষণ সকল সমধিক 
প্রকাশ পাইলে, শ্রীকামেশ্বর যোদক ব৷ শ্রীমদনানন্বমোদক দেবন করাইলে 

বিশেষ উপকার হয়, উহ্থাদ্বার] গ্রহণীরোগ ও দুর্বগ্নতা উভয়ই বিনষ্ট হয়। 

দীর্ঘকালঙ্জাত গ্রহণীরোগে প্রায়শঃ রতিশজির হীনতা৷ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বাতাধিক্য ব৷ বাতপিত্তাধিক্য গ্রহণীরোগে এরূপ রতিশক্কির হীনতা৷ থাকিলে, 

বৃহৎ পর্ণচন্্র বুদ ও কার্শ্যহর লৌহ প্রন্থৃতি সেবনে গ্রহণীরোগ এবং তদান্ু- 
ঘঙ্নিক গাত্রবেদ্নাদ্ির লাঘব হইয়] থাকে । 

গ্রহণীরোগে--ওষধ । 

পাঠাদ্যচুর্ণ | অরাতীধারে, নৃতন পিভাতীদারে ও প্রবাহিকারোগে 

মলেব পকাবস্থায় এবং পৈত্বিক গ্রহণীরোগে রোগীকে এই ওষুধ 'সেবন 
করিতে দিবে । অন্ুপান-_মাতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু। 

পাঠাদ্য চুর্ণ। আকনাদি। বেলশু ঠ, রক্তচিতা, ওঠ, পিপুল, মরিচ, জামের বীঞ্জ, দাড়ি- 
মের বীজ, ধাইফুল, কট.কী, আতইয, মুখা। দারুহরিডা], চিরতা ও ইন্দ্রযব। ইহাদের 

প্রতে/কের চূর্ণ মমভাগ এবং নুড়.চির ছালচূর্ণ সর্ব ভ্রব্যের সমান, নমন্ত চূর্ণ নিআিত করিবে। 
মাত্র! 4* দুই আনা বা।* চাবি আন]। 

সবল্ল গঙ্গাধরচুর্ণ | পিস্তাতীসাররোগে মলের পকাবস্থায়। প্রবাহিকণ- 

'€রাগে, আমাতীপঘারে, পৈত্তিক গ্রহণীরোগে এবং আমগ্রহণীর প্রথমাবস্থায 
(যলের অপকাবস্থায়) বা পক্কাবস্থায় এই চুর্ণ রোগীকে দেবন করিতে দ্বিবে। 
দুতিক[বোগে আমসংঘুক্ত পাতল। ঘল নির্গত হইলে; এই ওষধ প্রয়োগ করা 
যাইতে পাবে । অন্ুপান-_আতপ চাউল ধোয়! জল ও মধু। 

্প গঙ্থাধর চূর্ণ মুখা। সৈম্তবলবণ) ও ঠ, ধাইপুষ্প, লোধ, কুড়চিছাল বেলত্ ঠ। মোচিরস, 
ক্যাকনাদি, ইন্্রযব, ঘালা। আঘকেশী, আতইধ ও বৰ্াহক্রান্ত। এই নকল সি চরণ 
লমড়াগে লইয়া মিআিত কন্বিবে। মাত্র! %* বা।* আনা। 

রূহ গঙ্গাধরচুর্ণ। অবাভীসার, আমাতীসার ও পিকাীলাররোণের 

মধ্যাবনস্থায় অর্থাৎ মলের পরিপকাবন্থায় পুনঃপুনঃ দ্বাস্ত হইলে এবং পৈতিক 
গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই র্ণ দেবন করিতে দিবে। অনথপান- 

শাড়পচাউল ধোয়া জল ও মধু। 



গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা । ৬৩৫ 

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ | বেলশু , যোটরস, অ[কনাদি, ধাইপুষ্প, ধনে, বরাহক্রান্তা, শু, 
মুখা, আতইব, আফিংং লোধ, দাঁড়িযেরখোসা, কুড়চিছাল, পারদ ও গন্ধক; এই সখন্ত 

ভব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে মাত্রা। 4* আন! বা।* আনা 

মহাগঙ্গাধরচূর্ণ। অরাতীসার, রক্তাতীসার, রক্ত গ্রবাহিকাঁ, পিত্তাতী- 
সার, আমাতীসার ও সান্রিপাঁতিক, অতীদাররোগে মলের পরিপক্কত! দু 
হইলে, অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পুনঃপুনঃ দাত হইলে এবং 
ততৎ্সঙ্গে জর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 

দেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগেও পুনঃ পুনঃ নানাবর্ধের আমসংযুক্ত বা 

পাতল। দাস্ত হইলে; রোগীকে এই উষধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। অস্থপান 
--ছাগছুপ্ধ অথব। শীতল জল 

মহাগঙ্জাধর চুর্ণ। বেলশুঠ, পাঁণিফলের গাতা, দাড়িযপাতা, ফুখা, আতইফ, শ্বেতধূনা, 

ধাইপুষ্প, মরিচ, পিপুল, শুঠ, দরুহরিদ্রা, চিরতা; নিষছাল, জামছাল, রসাপ্রন, ইন্দ্রধব, 

আকনাদি, বরাহক্রীন্তা, ঘালা, মোচরস, শোধিত সিদ্ধিপত্র ও ভূঙ্গরাজ । ইহাদের সৃগ্ষ চর্ণ 

সমভাগ এবং সর্ব ভ্রব্যের সমাষ্টর সম্মীন কুড়.চিছালের চূর্ণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। 

বাত্রাগ* আন] বাঁ আনা। 

জীরকাদ্যচর্ণ। খৈম্মিক বা বাতপ্নৈগ্মিক গ্রহণীরোগে আমগংযুজ 

বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং প্লৈম্সিক অভীসার ব| বাতপলৈম্মিক অতীসার' 
রোগে মলের পরত দুষ্ট হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে। 
গ্রহণী এবং অতীসাররোগে ধ রূপ অবস্থায় অগ্নিষান্দ্য হইলে, এই ওধধ 
সেবনে তাহাও ঢুরীভূত হয়। অন্থুপান -জল। 

জীরকাগ্াচর্ণ। জীরা, সোহাগার খৈ, মুখা, আকনাপি, বেল্ট 5, ধনে, বালা, গুল্ফা। 
দাড়িযের খোসা, কুড়.চিছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, শু ঠ, পিপুল, ষগ্রিচ। দাঁরুচিণি। ভেজ- 

পাতা, এলাইচ। মোচরস, ইন্দ্রধব; অত্র, গন্ধক ও পারদ) এই সকল দ্রব্য ভাগ এবং সর্ব- 
ভ্রব্যের মান জাঁতিফল চু্ণ। এই সমস্ত একত্র হিশ্রিভ করিবে। মাত্রা 4* আনা। 

ভাস্কর লবণ। বাতাশ্রিত, ব।তপিস্তা শ্রিত অথবা বাতশ্েন্মাশ্রিত গ্রহণী- 

রোগে উদনরাগ্মান এবং সময় সময় উদরে, ভ্বদয়ে ও পার্স্থানে বেদনা, শরীরের 

অবসন্নতা ও পাতলা দন্ত হইলে, এই ধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

ইহা অগ্নিবর্ধক অথচ বায়ু শান্তিকীরক। অনুপান-_উষ্ণগরল। 



৩৩৬ আযুর্ববেদ-শিক্ষা 

ভাস্কর লবণ। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্কজীরা, সৈল্ধবলবণ, বিটলবধ। তেজপত্র, 

তালীশপত্র ও মাগকেশর ? ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা; সচল লবণ ৪* তোলা এবং 
মরিচ, জীরা ও ওঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা; দারুচিনি ৪ তোলা,এলাইচ ৪ 
তোলা, করকচ. লবণ ৬৪ তোলা, অন্নদাড়িমফলের খোসা চূর্ণ ৩২ তোলা ও অন্নবেতস চূর্ণ 

১৬ তোলা ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে | মাত্রা ।* আনা বা, তোলা । 

নাগরাদ্যচুর্ণ। পৈতিক গ্রহণীরোগে কিঞ্চিৎ নীল বাঁ পীতবর্ণের 

পাতলা দাস্ত ও ততৎসঙ্গে রক্ততেদ এবং উদদরে বেদন! হইলে, এই ওধধ সেবন 
করিতে দ্রিবে। রুক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতীপাররোগে মল কথঞ্িৎ পরিপক 

হইলে এবং রক্তার্শোরোগেও এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-_-আতপ- 

চাউল ধোয়৷ জল ও মধু । 

নাগরাদ্য চুর্ণ। শুঠ, আতইফ, মুখা, ধাইফুল, রসাপ্রন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রব, বেলশু'ঠ, 
আকনাদি, কট.কী; ইহাদের চূর্ণ সঘভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে মাগ্রা।* চারি আনা 
বা আট আনা। 

যমানিকাযোগ | গ্রহণীরোগে অথবা ঝিষ্টন্ধাঙীর্ণে কোষ্ঠশুদ্ধি না 

হইলে এবং উদর মধ্যে গুড়গুড়, শব্দ ও অগ্রিমান্দ্য থাকিলে, এই ওঁধধ 
উষ্তজ্রল সহ সেবন করিতে দিবে । 

যঘানিকাবৌপ। যথানী ও বিট.লবণ সমভ|গে লই মর্দন করিবে । মীত্র! /« আনা। 

অগ্নিকুমাররস | বাতিক, গ্লেম্মিক বা বাতট্লৈগ্মিক গ্রহণীরোগের 

প্রথমাবস্থায় পাত! দাস্ত ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, ভেদ, উদরে গুড় গুড়, 

শব ও পার্শববেদন] প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। ইহা! মত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। অন্পান--তাজ। রি ও মধু। 

অগিকুমার রস প্রস্ততবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় ভর | 

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস | বাতিক, পৈত্তিক শ্লৈম্মিক, বাতনৈম্মিক বা 

পিতশ্লৈশ্বাশ্রিত গ্রহণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় এই ওষধ 
প্রয়োগ করিলে দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ইহাঘ্বারা উদরাক়্ান। খক্ষ:স্থল 'ও পার্্বেদন! প্রভৃতি উপদ্রব সমূহও দুরীতৃত 
হয়। অন্পান--ভাজ! জীরাচুর্ণ ও মধু। 



গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা। ৩৩৭ 

বৃহৎ অগ্িকুমার রস। প্রস্ততবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় ভষ্টত্য। 

রৃহং লবঙ্গাদিবটী। বাতিক ও গৈত্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবন্থায় 

রোগীর বিবিধ উপদ্রবসহ পাতল। দাস্ত হইলে, তাহাকে এই ওষধ সেবন 
করিতে দিবে। বাতিক গ্রহণীরোগে যাহাদের শ্লেম্মান্থবন্ধ অর্থাৎ আমসংযুক্ত 
মল ও বাতজন্ অন্থান্ত লক্ষণ বিগ্ঠমান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ওষধ 
প্রশস্ত; ইহা সেবনে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। যেসকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল 

হইতে গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাই! থাকে এবং যাহাদের শরীরে বায়ুর অত্যন্ত 
প্রকোপ বর্তমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষেও তাদশ উপকার হয়! আম- 

গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় এই উবধ অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান--মুখার রস 

অথব! ভাজা জীরাচুর্ণ ও মধু। 
বৃহৎ লবঙ্গ।দি বটা। প্রস্ততবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 

অম্বতার্ণব রস । পিততাশ্রিত গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণে পাতলা দাণ্ড 

হইলে, এই গধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যাহাদের অগ্রির 
বিদপ্ধতা হেতু অক্নোদগ।র ও বদহজম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের 

পক্ষে প্রথমতঃ তাদৃশ উপকার হয় না, কিন্তু দাত অনেকাংশে হাঁস পাইয়া 
থাকে। 

অমুভার্ণব রস। প্রস্তঙবিধি ১৩* পৃষ্ঠায় রষ্টন্য। 

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিক। | 'পৈক্তিক অথবা পিত্তরেম্স।শ্রিত গ্রহণীরো!গের 

প্রথমাবস্থায় পাঁতল৷ ও বিবিধ বণের দন্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর ও পিপাসা 

প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন কিতে দ্দিবে। অন্থপান 
--ভাজ]| জীরাঁচুর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও যধু? মলের পক্কাবস্থায় ছাগছুগ্ধ। 

গ্রহণীগেন্ত্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | ৃ 

পূর্ণকলাবটা। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগের 
মধ্যাবস্থায় রোগীর পাতল' দান্ত দাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে 

এবং সংগ্রহগ্রহণীরোগে পিত্তের আধিকা লক্ষিত হইলে, এই বধ তাহাকে 

সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান--ধোল । 

পূর্ণকলাবটা। পারদগন্ধক, মুখা, লৌহ, ধাইপুম্প? বেলশু ঠ, বিষ, ইন্দ্রধব, 'আকনাদি, 
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জীরা, ধনে, বলসাপ্রন, সৌহাগার খে, শিলাজতু ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোলা, 

ইরীতকী, আমলা ও বহেড়ী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ ভোলা, থুলকুড়ি, শালপাণী, চাকুলে, 

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, কাঁচ ডাদীম, দাড়িষের খোসা, পাঁণিফলের পালো, 
নাগেশ্বর। জামছাল, দধির ষাত, জয়ন্তীছাল, কেশুর ও ভীমরাজ; ইভাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 
২ ভোল!; জলে মর্দন করিবে। ধটী ১* রতি। 

নৃপতিবল্পভ | বাতিকগ্রহণী, স্শতশ্লৈম্মিক গ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী- 

রোগের প্রথম ও মব্যাবস্থার সযয় সময় কোষ্ঠবদ্ধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূ্ন প্রভৃতি 
লক্ষণ দ্ৃষ্ট হইপে, বাঁতজ এবং বাতগ্নেম্সতীপারে রোগীর মল পরিপক হইলে, 
এই ওঁ্বধ তাহাকে সেবন করিতে দ্দিবে। অগ্রিমান্দ্য ব! অলীর্ণ দোষে পাতল। 
দাস্ত ও বিহৃচিকারোগের বিবিধ উপদ্ব নষ্ট হইলে, যখন কেবল রোগীর অগ্নি- 

মান্দ্য বাদান্ত বিষ্ভঘান থাকে। সেই অবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগে উপকার 
পাওয়া যায়। অন্থপান--তাঁজা জীরাচুর্ণ ও ষধু। অত্যন্ত পাতল! দাত্ত হইলে 
মুখর রস ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হরীতকীচুর্ণ ও সৈম্ধব লবগ। 

নৃপতিবল্লভভ | জাতীফল, লবঙ্গ, মুখী, দারুচিনি, এলাইচ, সৌহাগার খৈ? হিংজীরা, তেজ- 

পাভা, যযানী, শুঠ, সৈন্ধবলবণ। লৌহ, অন্তর, রস, গন্ধক ও তার (অপহতে রৌপ্য )। 

ইহাদের প্রতোকে ৮ তোল] এবং ষরিচ ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিগ্া 

ছাগছৃপ্গে মর্দন করিবে। মাত্র! « রতি | 

বৃহৎ নৃপতিবল্পভ | বাতজগ্রহণী, বাত্েম্বজগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী- 

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া 

যার। গ্রহণীরোগে হৃচ্ছল, পার্্শূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ 

পাইলে) এই ওধধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। অগ্রিষান্দ্াদোষে যাহাদের 
উদবে অর্থাৎ হৃদয় ও নাতি এই উভয়ের মধ্যভাগে পিত্তপ্নেস্মাশ্রিত শুল বিদ্ক- 

মান থাকে, তাহাঁদের পক্ষে এই বধ অতান্ত উপকারী। এতপ্তি্ন আমানীর্ণে 
ও অগ্নিমান্দয্যে এই ওধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অন্ুপান-_ভাঙ্গা৷ জীরা- 
চর্ণ ও মধু । কোষ্ঠবন্ধাবন্থায় হরীতকীচুর্ণ ও দৈম্ধব লবপ। শূপরোগে ছাগছুদ্ধ। 

বৃহৎ নৃপতিবন্লত | পারদ, গন্ধক। লৌহ, জন্র, সীসা, রক্তচিতা। তেউড়ী মূল, সোহাগার- 

খৈ জাতীফল, হিং, দারুচিনি? এলাইচ, মুখ লবঙ্গ, তেজগত্র) কৃষ্ণজীর1, যমালী, শু ঠ, সৈজ্ধব 
লবণ, মরিচ ও রূপা) ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবুং স্বর্ণভন্ম %* আনা । এই সমুদয় চ্ণ 
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একত্র মিশ্রিত ও মর্দন করিয়। আদার রসে ও আমলকীর কাথে ষথাক্রযে ফা সাত 

বার ভাবনা দিৰে। বটী১* রতি। শিত্প্েস্বাত্রিত শুলরোগে বায়ুর প্রৰলতা দৃষ্ট হইলে 

স্বর্ণ ভম্ম, গারদের সমভাগে বা! অর্থভাগে প্রয়োগ করা খাইতে পারে । 

মহারাজ নৃপবল্লভরল ৷ বাতা শ্রিতগ্রহণী, ৰার্েশমা শ্রিতগ্রহণী ও 

সংগ্রহগ্রহণীরোগে, পাতলা বা আমসংযুক্ত দ্বাস্ত অথবা কো্ঠবদ্ধ, হশুল, 

পার্বশূল। উদরে বেদনা প্রভৃতি উপসর্ণ বিচ্তযান থাকিলে, রোগের ষধ্য বা 

পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই গুধধ সেবন করিতে দ্বিবে। বিস্চিকা, পুরাতন 
ও উপব্রববিহীন অলসক, বিলবিকা, পুরাতন ৰাতগ্রেম্বাশ্রিত অতীসার ও 

পুরাতন বাতাজীর্ণরোগে এই উষধ অত্যন্ত উপকারী । অধোগত অক্রপিত্ত- 

রোগে এবং শুলরোগে অগ্নিষান্য থাকিলে, ইহা সেবন করিতে দিবে। 

গ্রহণী বা উদনাময়রোগে ও বাঁতশ্নেদ্মাশ্রিত রোগীর পক্ষে এই গুঁষধ অত্যন্ত 

উপকারী। অনুপান-ভা1 জীরা চূর্ণ ও মধু। 

মহারাঞ্জ নৃপবল্পভ রস] প্রস্ততবিধি ২৬৩ পুষ্ঠার় তষ্টব্য | 

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস । পুরাতন পিশ্াশ্রিত বা বাতপিততাশ্রিত গ্রহণী- 

রোগে রোশ্ী দাহ, হাত পা জ্বালা, ঘৎখুল, পার্বশূল, কটিশুল ও আম- 

যুক্ত পাল! দাস্ত বিদ্যঘান থাকিলে; এই ওঁধধ তাহাকে সেবন করিতে 

দিবে। অধোগত অঝ্রপিত্তরোগে ও পিত্তশুলে এই ওষধ প্রয়োগ কর! 

যাইতে পারে? বিশেবতঃ যে সকল ব্যক্তির শরীর অত্যন্ত কুশ ও দুর্বল এৰং 
বায়, পিত্ত প্রবল ও যাহাদের প্রমেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই 
ওষধ অমৃতের ন্তার উপকারী । উদরাময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এ সমস্ত 

রোগ বিদ্যমান থাকিলেও এই ওধধ সেব্য। মংগ্রহ গ্রহরণীবোথে আমবাতের 
লক্ষণ অর্থাৎ কটিশুল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই 'ধধ প্রয়োগ 
করা যায়। অন্থপান--উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় স্বীন্ব চূর্ণ ও মধু, অন্তান্ত 
অবস্থায় পানের রস ও মধু। 

বুহৎ পূর্ণচন্ত্রস | পারদ $ তোলা, গন্ধন্ক ৪ তোলা, লৌহ £ ভোগ, অভ ৮ তোলা, 
রৌপ্য ২ কোলা, বস ৪ তোলা এবং স্বর্ণ, তাত্র $ কাংস্য। ইহাদের প্রতোকে ৯» ভোলা । 

ভাতীফল, লবন, এলাইচ, দ্াকুচিনি। জীরা,। কপুর, প্রিয় ও মুখা। ইহাদের প্রত্যেকে 

চর্দ ২ তোলা; এই সমণ্ত দ্রব্য একত্র করত দ্ৃতকুমারীর রসে বর্দন করিয়া! 'ভিফলার 
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কাথ ও এরও মূলের রস দ্বারা পৃথক পৃথক সাত বার ভাবন! দিবে; শুষ্ক হইলে এই 
উষধ এরওপত্রত্বারা বেষ্টন করত ধান্যের মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, তৎপরে পুনরায় মর্দন 
করিষে। বচী২ রতি। 

রাজবল্লভরস | বাতিক গ্রহণী, বাতশ্রৈন্মিক গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণী- 

রোগের মধ্যাবস্থায় ব! পুরাতন অবস্থায় পাতল] দাস্ত, বা! বিবিধ বর্ণের 

দাস্ত হইলে অথবা গ্রহণীরোগে, আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশুল, পৃষ্ঠশুল 
ও পারুল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগে সমধিক উপস্কার 
পাওয়! যায়; পিত্তশ্রেম্াশ্রিত শুলরোগেও এই ওধধ প্রয়োগ কর যাইতে 
পারে। বাতজ বা বাতগ্রেম্সাভীসারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্ুপান- উদরাময়রোগে জীরা-চুর্ণ ও মধু। 
শুলরোগে কোষ্টকাহিন্ত অথবা আমবাতের আধিক্য থাকিলে, হরীতকীচুর্ণ 
ও সৈন্ধব লবণ । 

রাঁজবল্লভরস। জাউ'ফলা, তখন, মুথা, দ্রারুচিশি, এলাইচ। সোহাগর খে, হিং, 
জীরা, তেজপাতা, যদ্ধানী, ওঠ, পৈষ্ধৰ লবণ, লৌহ, অভ্র, তাআ, পারদ, গন্ধক, মরিচ, 
তেউডীমূল ও রৌপ্য; উহাদের প্রতে)কের চুণ ১৬ তোলা পরিমাণে লুইয়া আমলকীর রসে 

বা ক্ষাথে মর্দন করিবে | বীং রতি। 

পাযুষবল্লীরল | পৈতিক গ্রহণীরোগে ব! বাতপিতা শ্রিত গ্রহণীরোগে 
রোীর বিবিধ বর্ণের পাতল! দাস্ত এবং আম সংযুক্ত মল নিত হইলে, 
এই উঁষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে রক্তসংযুক্ত 

দান্ত হইলে, এই ওষধ প্রয়োগে উপকার হয়। আমাতীসার, রক্তাতীসার, 
রক্তপ্রবাহিকারোগে ও অন্তান্থ অবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। অন্- 

পাঁন-দগ্চবিত্ব ও ইচ্ছু গুড়। 

পীমুষব্লীরস। প্রস্ততবিধি ৯৭৩ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। ৃ 

বৃহৎ পীযৃষবল্লীরস। পৈত্তিকগ্রহণী অথবা বাতপিতাশ্রিত গ্রহণী- 
রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এবং পিক্তাতীসাৰ, প্রবাহিকা, আমাতীসার ও 

বৃক্তাতীসাররোগে মল পরিপক হইলে, মধ্যাবস্থায় এই ওধধ সেবনে সমধিক 
উপকার লক্ষিত হয়। প্রবাহিক1 বা আমাতীসারে জবর ও অন্যান্ত উপদ্রব 
থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হয়। অহপান- দগ্ধ বিদ্ব ও ইক্ষু গুড়। 
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বৃহৎ পীঘুষবন্মীরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খৈ, রসাগ্রন, স্বর্ণমার্ষিক ও মুজা, 

ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোল! এবং পারদ; গন্ধক, লবঙ্গ, যুখা, রক্তচন্দন, আকনাদিঃ আতইষ,. 
ধনে, জীরা, কুড়চিছাল, ইন্ত্রযব, দারুচিনি, দাড়িমের খোসা, বেলশু ঠ, বালা, শুঁঠ, জাতী- 

ফল, কুড় ও বরাহক্রান্তা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করত কেশুর্তে- 

রসে মর্দন করিয়! কেশুর্তে রসে, আকনাদির রসে ও কুড় চির ক্কাথে যথাক্রমে সাতসাত বার, 

ভাবনা দিবে; অনন্তর ছাগীহুদ্ধে পুনরায় মর্দন করিবে । বটী« রতি। 

শ্বকাদিবটিকা | বাতজ গ্রহবীরোগে হৃদয়, পার্শ প্রত্ৃতি স্থানে 
বেদনা, উদরাগ্রান ও শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ষধ সেবন 

করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্রিমান্দ্য জনিত শুলরোগও দূরীভূত হইয়া 
থাকে। অন্ুপান--জল। 

শঘ্ৃকাদি বটিকা। শামূকম্ম ও দৈদ্ধবলধণ; সমভাগে লইয়া মপুসহ মর্দন করিবে | 
বটী৭* আনা। 

হিরণ্যগর্ভপো্টলীরম । বাতিক? পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সংগ্রহ- 

গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে এবং বোগীব অন্নঙ্বর, কাল ও শ্বাস প্রভৃতি তৎ- 

সঙ্গে বিগ্ঘমান থাকিলে অথব| বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক অতীপার- 
রোগে কিন্বা রক্তাতীপারের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মল পরিপক্ক হইলে এবং 
তৎসঙ্গে অল্পঙ্বর বিগ্যমান থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

বিষমজ্বরে যাহাদের উদরামর অর্থাৎ আমপংযুক্ত মলনির্গত হইয়। থাকে, 

তাহার্দিগকেও এই ওধধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে । অন্ুপান--ঘ্বৃত, 

মধু ও ২1৩টী মরিচচুর্ণ। 

হ্রণ্যগর্ পোষ্্লীরম। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা; মুক্তা ৪ তোলা, 
কাঁমা ৬ তোলা, কড়িভম্ম ৩ তোল। ও সোহাগার থৈ ২ তোল! এই সমুদয় একজ্র 

করিয়া পাক! লেবুর রসে মর্দানপূর্বংক মুষামধ্যে স্থাপন করিবে ॥ অনন্তর ৩* খান! বিলঘুটে 

দ্বারা মৃহ্পুটে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রৃতি| 

লৌহপর্পটী। পৈত্তিক, বাতপৈতিক বা পিত্শ্নেক্সাশ্রিত গ্রহণীরোগ 
দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিস্তমান থাকিলে অথবা আম গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় 
মলের সহিত শ্লেগ্রার তাগ সমধিক দুষ্ট হইলে। এই বধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অল্প অর, কাঁস অথব! শোধ প্রভৃতি 

৯৭ 
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উপত্রব দৃষ্ট হইলে, এই উধধ প্রয়োগ কর! আবগ্ক। স্থতিকাশ্রিত গ্রহণী- 
রোগে এই উধধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । ন্থতিকারোগে উদরাময় এবং 
শীর অত্যন্ত ফশ হইলে ও শরীরে বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে বিশেষতঃ 

হ্ুতিকারোগের এরূপ অবস্থায় শোথ, জর প্রস্ৃতি লক্ষিত হইলে, এই ওঁবধ 

প্রয়োগে সমধিক উপকার লাভ হয়। ইহার সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য- 

বিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

লৌহপর্পটী। প্রস্ততবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য। 

ন্বর্ণপর্পটী। গ্রহ্ণীরোগের মধ্যবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত 

ব। পিত্তশ্নেন্সার আধিক্য বিদ্তমান থাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত দুর্বলত। 

লক্ষিত হইলে, এই উধধ নিয়ম পূর্বক তাহাকে মেবন করিতে দিবে। গ্রহণী- 
রোগে জবর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই গুঁষধ 
প্রয়োগে উদরাময় ভান হয় এবং উপদ্রবলকল দূরীভূত হয়। এই উধধ 
অত্যন্ত বলবর্ধক। ইহার সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্য বিধি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

্বর্ণপর্পটা। প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

পঞ্চামৃতপর্পটী। পিজাশ্রিত গ্রহণী, পিতশ্লেম্মজ গ্রহণী এবং সংগ্রহ 

গ্রহণীরোগে দানাবর্ধের আমনংঘুক্ত -বা1 অপক্ব শ্রেম্বা বা রক্তসংযুক্ত অপক 
মর নির্থত হইলে। রোখীকে এই ওধধ সেবন করিতে দ্বিবে। প্রবল গ্রহণী- 

রোগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্কমান থাকিলে ইহ! প্রয়োগ কর! 
হাইতে পারে । গ্রহণীরোগের প্রথম বা মধ্যাবন্থায় এই ওবধ প্রয়োগে মমধিক 

উপকার লাভ হয়? কিন্তু ব্বোগ পুরাতন হইলে অনেক নমন্ব তাদশ উপকার 
পায়]! হায় ল]। পুরাতন অতীদাররোথে ইহা! প্রম্নোগে বিশেষ উপকার 
পাওয়া যায় । এই ওধধের সেবনবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় টব] 

পঞ্চামৃত পর্পটী। প্রস্ততবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য 

বিজয়পর্পটা | পিতাশ্রিত, গি্তগেনেম্াশ্রিত, বাতগ্েন্াশ্রিত, সারি 
পাতিক বা সংগ্রহ-গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দ্বাস্ত। অপৰ শ্রেম্ম বহুল 
মল বা আমরক্ত সংঘুক্জ পাতলা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই 
উবঘ রোগীকে বথানিয়মে সেবন করিতে দ্রিবে। পুরাতন আমাতীসার, 
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প্রবাহিকা, পিস্তপ্রেম্স'তীদার ত্রবং পুরাতন গ্রহণীরোগের পক্ষে এইরূপ ওবধ 
আর নাই; বিশেষতঃ উদ্ররাময়র়োগে অর) শোথ প্রভৃতি উপদ্রব এই ওবধ 
প্রয়োগে দুরীভূত হর। যখন অন্ান্ত ধধধে কোনও যূপ উপকার জাভেক্স 

আশা থাকে না, সেই অবস্থায় এই ওউষধ রোগীকে সেবন করিতে গেওয়। 

যায়। এই উধধের সেবন বিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বিয়পর্পটা। প্রস্ততবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

মুস্তকাদ্যমোদক | শ্রেম্মিকগ্রহণী ও বাতন্নৈগ্সিক গ্রংণীঝোগের মধ্য 

ব। পুরাতন অবস্থায় অপক শ্লেঘবছুল যল নির্গত হইলে এবং আমাতীসার 

ও শ্রেম্িক প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায়, এই ওধধ ব্যবস্থা করিলে, 
সমধিক উপকার লাত হর। ইহাতে আমদোষ বিনষ্ট হয়। বিহ্চীরোগে 

যাবভীয় উপদ্রব নষ্ট হুইব।র পরে, যখন পাঁতল! দাস্ত ও অগ্রিমান্দ্য 

বিদ্ধমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ওধধে উপকার লাভ হয় অঙ্পান-- 
শীতল জল । 

মুস্তকাদ্যঘোদ 1 ০ঠ, পিপুল। মরিচ, হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া। রক্তচিতা, লবঙ্গ, 

জীরা, কৃষ্ণজীর।, যযাঁনী, বনষমানী। যৌরী, পান, সঁশৃফ1, শ তমূলী, ধনে, দীরুচিনি, তেজ- 

পাতা, এলাই6, নাপেখর, বংশলৌচন ও মেথী। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মৃখা- 

চূর্ণ ৪৮ তোলা, ইক্কুচিনি ১৯২ তোলা, বখানিয়যে যোদক্ক গাক্ক করিবে। নাত্রা।* আনা 

হইতে ॥* তোলা । 

জীরকাদ্যমোদক । বাতরেবন্জ বা পিতঙ্নেপ্রজ গ্রহণীরোগে রোগীর 

্রেপ্সবহুল বিবিধবর্ণের অপক যগগ অধিক পরিষাঁণে নির্ণত ছইলে অথবা 

আম ও রক্তাতীসারের পুরাতন অবস্থায় এই ওধধ ব্যবস্থা কর! যাইতে 

পারে। পুরাতন জবর ও উদরামর একত্র বিদ্যমান থাকিলে, এই ওবধ প্রয়োগ 

করা যায় কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য। যাহাদের 

বাতপিত্ত গ্রবগ বা বাতপিস্তাশ্রিতরোগে শরীর অতি কশ, এই ওধধ প্রয়োগে 

তাহাদের তাদৃশ উপকার হয় না) বাতত্লেম্ম বা! পিতপ্েশ্প্রধান ব্যক্তিকে 
প্রয়োগ করিলেই সমধিক উপকার পাওয়| যায়। অন্ুপান--জল। 

জীরকাদ্যমৌদক | ছীরা চূর্ণ ৬৪ তোলা ভর্ভিত সিদ্ধিপত্র চুর্ণ ৩২ তোলা এবং 
লৌহ্, বঙ্গ, অন্তর, মোঁরী, ভালীশপত্র, জন্িত্রী, জানীকল, ধনে, হতীতক্ষী। আমলা, বহেড়া, 
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দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেষ্বর, লবঙ্গ, পৈলল, স্ব শন্দন, রূক্তচন্দন, জটাম|ংসী, 

কিসৃমিস, শটী, সোহাগারখৈ, কুন্দুরখোঁটি, যষ্টিমধু; বংশলোচন, কাকোলী, বালী, 
গেরিক্ষচাকুলে, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, ধাইফুল, বেলশ্ু ঠ, অর্ুনছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কপূর, 

প্রিয়ঙ্গু, লীরা, যোচরস, কটুকী, পদ্মকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ২ তোল! 
এবং সর্ধ্ব সমষ্ট্র দ্বিগুণ ইচ্ষুচিনি লইয়া যথানিয়য়ে যৌদক পাক করিবে । মাজ্র! ।* আনা, 
]* তোলা বা ১ তোলা 

বৃহৎ জীরকাদ্য মোক | বাতিক, পৈত্তিক, বাঁতপৈত্তিক, গিত্ত- 

শ্লৈষ্মিক ও'সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং সংগ্রহ 

গ্রহণীরোগে এই ধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আম গ্রহণীরোগেও 

এই ওষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়] যায়। অভীপাররোগ পুরাতন হইলে, এই 
ওষধ ব্যবস্থ। করা যাইতে পারে। স্থতিকারোগে উদ্নরাময় প্রবল হইলে এবং 

ৰাতপিত্তপ্রবল প্রদররোগে ও বাতপিত্তপ্রধান বিষ্ষজ্বরে উদরামঘ় বিগ্যমান 

থাকিলেও এই ওষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তাশ্রিত বা পিত্তশ্েম্মাশ্রিত 

অর্শরোগেও উদরাময় অবস্থায় এই গুঁবধ প্রশস্ত। অনুপান-__ছৃপ্ধ ও ইক্ষুচিনি । 

বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক। জীরা, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), কুড়, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলা ইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্ত- 
চন্দন, খেতচন্দন, কাকো লী, ক্ষীরকাকো লী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংমী, 

ষুখা, মৌবচ্চিল লবণ, শঠীর পালো, ধনে, দাকুহরিতা, মুরামাংসী কিসমিস, নখী, শুল্ফা, 

পঞ্কুকাঠ, যেথী, দেবদারু, বালা, লালুকা, সৈদ্ধব, গজপিপ্নলী, কপূর, প্রিয়ঙগু ও কুন্দুরুখোটি। 
ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, লৌহ, অত্র ও বঙ্গ প্রত্যেকে ২ ভোলা এবং সর্ববসযান ভাঙা 
জীর! চূর্ণ, সর্ব সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষৃচিনি। প্রথমে চিনি পাক করিয়া যথা নিয়মে এ সমস্ত চূর্ণ 
প্র্গান পূর্বক অতি মুহ অগ্রিসস্তাপে আলোড়ন করিবে | পাঁকাবসানে নামাইয়। শীতল 

হইলে ঘৃত ও মধু'সহযোগে যোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।* আনা বা ॥* তোলা । 

গ্রীকামেশ্বর মোদক | বাতশ্রেত্বপ্রধান অথবা! শ্লেক্সপ্রধান গ্রহণী- 

রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বাতগ্নেম্সগ্রধান পুরাতন অতীসাররোগে 

রোগীর পাতল! দাত্ত হইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্িবে। 

যাহাদের শরীর বাতযনেম্বপ্রধান অথবা শ্নেম্সপ্রধানঃ তাহাদের এই ওষংঘ্বারা 
সমধিক উপকার হয়? কিন্তু বাতগ্রধান শরীরে এই ওষধ প্রয়োগ কর! 
কর্তব্য নহে। পুবাতন উদরাময়রোগে শরীর অত্যধিক; দুর্বল হইলে অথব 
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বাতশ্নেম্ প্রখান বা প্রেম্বপ্রধান শরীরে ম্বতাবতঃ কোষ্ঠ শুদ্ধি থাকিলে এই 
ওষধ প্রয়োগন্থারা! শারীরিক বল ও রতিশক্তি বর্ধিত হয়। বাতিক বা পৈত্তিক 

মেহাক্রান্ত বা শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির উদরাময় থাকিলে, এই ওষধ ব্যবস্থা 
করা বিধেয় নহে। অনুপান-দুপ্ধ। 

শ্রীকাষেশ্বরমৌদক | অন্র, কট ফল, কুড়, অশ্থগন্ধা, গুলঞ্চের পাঁলো, মেথী, মোৌচরস, 
ভূষিকুগ্াু, তালমুলী, গোক্ষুর, কৌকিলাক্ষবীজ, কদলীযূল, শতমূলী, বমানী, মাঁধকলাই, 

তিলের শাস, ধনে, বষ্টিমধূ, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রী, ময়না ফল, জায়ফল, সৈদ্ধবলবণ, 

বাষনহাঁটী, কাকড়ীশরঙ্গা, শু ঠ, পিপুল। মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজ- 

পাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্ণবা, গজপিগ্নলী, কিস্যিস্, শগ, বালা, পিপুলমুল, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়! ও আলকুণী বীঙ্ষ , ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত সিদ্ধিপত্র 

চূর্ণ ৪৫ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৮" তোল; থানিয়মে মৌদক পাক করিবে। মাত্রা |* তোলা। 

ভ্রীমদনানন্দমোদক | বাতশ্নৈম্মিক বা শ্সৈম্মিক গ্রহণীরোগের অথব। 

বাতশ্নেক্সপ্রধান বা গ্নেঘ্বিক অতীসাররোগের পুরাতন অবস্থায় এই ওধধ 

রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে যাহারা অত্যন্ত দূর্বল 
অথব] যাহাদের অগ্রিমান্দ্য বিষ্মান, তাহাদ্দিগকে এই ওষধ ব্যবস্থা করিবে । 

পুরাতন হুতিকারোগে বাতশ্নেক্সার আধিক্য ও উদরাময় বিদ্বমান থাকিলে, 

এই ওঁধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে? কিন্তু ব/তপিন্ত প্রধান প্রহ্থুতির উদরাময় 
রোগে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ম্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠশ্ুদ্ধি ও 

শরীরে শ্রেম্ছা বা বাতশ্নেত্সার আধিক্য থাকে, তাহাদিগকে এই ওবধ প্রয়োগ 

করিলে রতিশক্তি ও ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ওষধ অত্যন্ত বীর্য্য- 

বর্ধক। গ্রহণী ও উদরাময়রোগে অন্পান--ছাগীহুদ্ধ, প্রাতঃকালে সেব্য। 

রতিশক্তির হীনত1 থাকিলে, বাজীকরণার্থ গব্য ছুপ্ধ ও ইক্ষু চিনি সহ সায়ং- 

কালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। 

প্রীমদনানন্দমযোদক | পারদ, গন্জধক, লৌহ? ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা 

এবং কপূর, সৈদ্ধব, জটাযাংসী, আমলকী, এলাইচ, শু ঠ, পিপু, যরিচ, জয়িত্রী, জাতীফল, 

তেজপাতা, লবঙ্গ, জীরা, রৃষ্ণজীরা, বষ্টিমধু, কুড়, বচ, হুরিজ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহা- 

গার খৈ, বামনহাটীর ছাল, শু ঠ, নাগেশবর, কাকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিস্যিস্, রজচিতামুল, 

দন্তরীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গ্জপিপ্নীলী, শঠীর পালো, বালা, মুখা, 
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গন্ধভাুলে। ভূমিকুণ্বা্, শতমুলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গৌন্ুরবীজ, বিস্তাকবীে, 

সিদ্ধিবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তৌলা? এই সমুদয় চূর্ণ শতমুলীর রসে পেষণ করত 
খু্ধ করিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে, অনস্তর সমস্ত চূর্ধের চারি ভাগের এক ভাগ শিমুলমূল চূর্ণ 
এবং শিমুল যূল চূর্ণের সহিষ্ত অন্ঠাগ চূর্ণসহষ্টরর অর্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্ চুর্ণ লইবে, সমগ্ত 
চর্ণ একভ্র করিয়া! ছাগীছুক্ধে পেমণ পূর্বক সমুদী চূর্ণের দিগুণ ইচ্ষুচিনি কিঞি'ৎ ছাগীহগ্ধে 
গুপিয়া মৃছ অগ্নিতে পাঁক করত উহ্থান্তে সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া যথানিয়ষে মোদক 

পাক করিবে। মোদক পাক হইলে উহার সহিত দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, 

কপূর, সৈদ্ধব, শু ঠ পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ১ তোলা মিশ্রিত করিবে 
এবং উপযুক্ত ঘ্বৃত ও মধু দ্ার! যোদক বাদ্ধিবে | যাত্রা ।* আনা হইতে |* তোলা । ইন্দিয়- 

শৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগে ॥* তোলা যাত্রায় সেব্য। 

বিন্বাদিঘ্বত। বাতিক, পৈতিকঃ অথবা বাতটৈত্তিক গ্রহণীরোগের 

পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্িমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃট হইলে, এই 
দ্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু গ্রহণীরোগে অয্্রেদগার, উদরাক্মান, 

বক্ষঃস্থলে জালা ও জর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্তমাঁন থাকিলে, ত্বৃত সেবন করিতে 

দেওয়া উচিত নহে; যেহেতু ঘৃত স্বতাবতঃ গুরুপাঁক, গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ 

অল্নমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। 

অন্্পান-ছাগীহুগ্ধ। 
বিশ্বাপিত্বৃত। গব্যদ্বত ৪ সের। বথানিয়ষে যুচ্ছণাপাক করিবে। ক্কাথাব্রব্য_বেল- 

শু ঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। র্রক্তচিতারযূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ 

সের | চই /২ সের' জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। আদার রস ৪ সের। ছাগীহদ্ধ ৪ সের। 

কল্ধদ্রব্-_বেলগু ঠ, রক্তচিতা। চৈ ও আদা, ইহাদের প্রতোকের ১৬ তোলা1। যথানিয়ষে 

ঘ্বত পাক করিবে | মাত্রা 4 আনা হইতে ॥* তোলা। 

চাঙ্গেরীধৃত । বাতপিত্ত প্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় 

রোগীর অগ্নিযান্দ্যঃ সময় সযয় কোষ্ঠকাঠিন্ত ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব 
দুষ্ট হইলে, এই ত্বৃত উষ্ণ ছুপ্ধ সহ তাহাকে সম্মত সেবন করিতে দিবে। 

যে সকল ব্যক্তির অধিক আমসংযুক্ত যল নির্গত হয় অথচ শরীর 

অত্যন্ত শ্রেম্বপ্রধান, তাহাদিগকে সেবন করাইলে তারশ উপকার পাইবার 
সম্ভাবনা নাই। | 

চাজেরীঘ্বত। গব্যধুত 8 সের । বথানিরষে যুক্ছর্ণপাক করিবে । আমরুল শাকের. 



গ্রহণীরে।গ-চিকিৎসা | ৩৪৭ 

রস ১৬ সের দধির নাত ১৬সের। কক্দ্রব্য--%১৪; পিপুলমূল। রক্তচিতা। চৈ, গোস্ষুর, 
পিপুল, ধনে, বেলণ ঠ, আকনাদি ও বনানী, এই সকল ভ্রবা মিলিত /১ সের। যথানিয়ষে 

ঘৃত গাঁক করিবে। যাত্রা %* আনা হইতে ॥* তোলা । 

দাড়িম্বাদিতৈল | বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, আমগ্রহণী ও 

প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায় যুখন রোগীর স্নান ও আহার সহ হয় 

অথচ সময় সময় রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়, সেই অবস্থায় এই তৈল 
উদরে ও নাভিদেশে মালিষ করিতে দ্রিবে। পুরাতন প্রমেহ ও অর্শোরোগে 

এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
দাড়িম্বাদি তৈল। ভিলতৈল ১৬ সের | ষথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। ক্কাথ্যভ্রব্য-_ 

দাঁড়িমের খোসা ৮ সের, জল ৬৪ স্রেঃ শেষ ১৬ সের। বাল1৮ সের, জল ৬২ সের, শেষ 

১৬ সের! ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ পের | কুড়চিছাল ৮ দের, জল ৬৪ দেব 

শেয ১৬ সের! তত্র ১৬ সের | কন্ধত্রব্-_স্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীত কী, আমলা, বহে 

মুখা, চই, জীরা, সৈক্কব লবণ, দারুচিনি, ভেঞ্জগাভা, এলাইচ, নাগেশ্বর। মৌরী, জটামাংসা, 

লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ষ্ল, ধানে, যমানী, বনযমালি, কাচড়াদাম। বালা, আতইষ, খুলকুড়ি, 

পানিফল, বৃহতী। কণ্টকারী, আনছাল। জামছাল, শালপাখী, চাকুলে, ব্রাহক্রান্তা, ইন্ত্রযব, 

শতমূলী, ধাইফুল, ৰেলপ%ঠ, ঘোচরস, তাঁলমূলী, বেড়েল!, কুড়চিছাল, গোক্কুর, লোধ, 

আকনাদি, খদিরকা্ঠ, গল ও শিষুলছাল, এই অকল ভ্রবা প্রত্যেকে ৪ তোল! লইয়। 

চাউল ধোয়া! জলে পেষণপূর্ববক প্রদান করিয়া হথানিয়মে তৈল পাক করিবে। 

বিল্বতৈল | বাতিক, পৈত্তিক, গ্সৈপ্সিক। ৰাতপৈতিক, পিজ্নৈপ্মিক বা 

সংগ্রহগ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শ্বান ও আহার সহ হইলে, 
এই তৈল তাহাকে উদ্দবে ও নাতিদেশে মর্দন কৰিতে দ্িবে। এই তৈল 

আমপাচক এবং অগ্রিবর্ধক| পুরাতন গ্রহ্ণীরোগে বা ডৎ্দঙ্গে জীর্ণজর 

'অথব] জীর্ঘজরে এহণীদৌধ বিদ্ধমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গ্বাত্রে ও 

উদ্দবে মালিধ করিতে দ্রিবে। পুব্লাতন শোথ এবং উদরাময়রোগে এই তৈল 
মাঁণিব কন্িতে পার! যায় । পুরাতন ৃতিকারোগে উদরাময় বা অল্পজর 

লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীবু সর্বাঙ্গে মালিষ করিতে দিবে এবং 

প্রশ্থতির শিরুঃশুল। হৎশুল, বস্তিশুল। নিদ্রার অভাব ও শরীরের দূর্বলতা 

থাকিলে, এই তৈল মাথায় মাখাইয়া স্নান 'করাইবে। প্রন্থতির জীর্ণঅর 

ও তৎসঙ্গে কাপ ও শ্বাসরোগ অথব] কৃতিকারোগের পুরাতন অবস্থায় 



৩৪৮ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 

কেবলমাত্র কাস ও শ্বীস প্রবল থাকিলে, এই ভৈল রেগিণীর বক্ষঃস্থলে যথারীতি 

মর্দন করিতে দিবে । স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় উদ্রে বেদনা এবং গর্ভআ্রাবের 

আশঙ্কা থাকিলে, এই তৈল মালিষ করিতে দেওয়! যায়। স্ত্রীলোকের 

রজোদোষেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পাৰে। 

বিন্বতৈল। তিলতৈল ৪ দের, যথানিয্বমে মুচ্ছ্ণপাক করিবে কাথ্যভ্রব্য_বেল শু"ঠ /৬1৯ 

সোয়। ছয় সের এবং বিন্ছাঁল, শ্তোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গ্রণিঘ়ারীছাল,শালপাণী, 

চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোন্ছুর, ইহাদের প্রত্যেকের /4* দশ ছটাক, জল ৬৪ সের. 

শেষ ১৬ সের | আদার রস /৪ সের | কাজি /$ সের। গৌছু্ঠ /৪ সের | কক্ষত্রব্য- ধাইপুষ্প, 

বেলশু'ঠ, কুড়, শট, রাস্া, পুনর্ণবা, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল। রক্তচিতা, গঞজ্জপিঙ্সলী, 

দেবদ।রু, বচ, কুড়, মোচরস, কট.কী, তেজপাতা, বনযমানী, গুলঞচ, ভূমিকুণ্বাওঃ অশ্বগন্ধা। 

অনন্তমূল, কাঁকোলী, ক্ষীরক।কোলী, বেড়েলা, গোরক্ষটাকুলে। ইহাদের প্রতোক্ষের ৪ তোলা, 

লয়! বথানিঘমে ভৈল পাক করিবে। 

বৃহ গ্রহণীমিহির তৈল । বাতিক, পৈত্তিক, বাতগৈত্তিক, পিন্ত- 

স্লৈগ্মিক, সংগ্রহ গ্রহণী, প্রবাহিকা ও আমাতীসাররোগের পুরাতন অবস্থায় 

রোগীর স্নান ও আহার সহ হইলে, এই তৈল তাহার উদরে ও নাতি- 

দেশে মর্দন করিতে দিবে । বোগ পুরাতন হইলে ন্নান ও আহার সহ না 

হইলেও ইহা প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। এই তৈল রক্তপ্রবাহিকা ও 

রক্তাতীসারে অত্যন্ত উপকারী। গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় জর, 

শ্বাস, কাস বা হিকা বিগ্তমান থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

যে সকল ব্যক্তিব দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিকা অর্থাৎ আম ও রক্তসংযুক্ত মল 

অথবা! কেবল আমসংযুক্ত মল নির্থত হয় এবং নাভিমূলে প্রবল বেদনা 

থাকে, দেই সরল ব্যক্তিকে এই তৈল উদদবে ও নাতিমূলে মর্ধন করিতে 

দিবে। প্র রোগের পুরাতন অবস্থায় জবর ও কাস অল্লবেগে প্রকাশ পাইলে 

তাহাও এই তৈল মর্দনে দূরীভূত হয়। 

বৃহ গ্রহণীমিহির তৈল | তিলতৈল 8 সের। যথানিরমে মুচ্ছণীপাক করিবে। কাথ্য- 

ব্য কুড়চিছাল ১২|* সের, জল ৬৪ সের? শেব ১৬ সের । ধনে ১২, সের। জল ৬৪ সের। 

শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬সের। বন্ঠার্থ-_ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইব, 

চ্রীতকী, লবঙ্গ, বালা। পানিফলের পাতা) রসাঞ্ন, নাগেশ্বর। পল্লকাষ্ঠ, গুল, ইন্দ্রবষ। 



গ্রহণীরোগ-চিকিৎস! | ৩৪৯ 

কুড় চির ছাল, যমানী, জীরা, প্রিয়, কটুকী, পদ্মকেশর তগরপাহ্কা। শরমূল, ভূঙ্গর! 

কেন্তর্ত্যা, পুনর্ণবা আমছাল, জামছাল ও কদমগাল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া 

যথানিয়মে তৈল পাক করিবে । 

গ্রহণীরোগে-_উদরাম্মান-চিকিৎস! | 

হিঙ্গ উকচুর্ণ। বাতাশ্রিত, বা বাতশনেসাপ্রিত গ্রহণীরোগে বায়ু 
প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্মান ও তৎসঙ্গে উদগারাদি বিগ্তমান থাকিলে, এই উধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। প্রত্যহ উদব্রাধ্মান বশতঃ আমরস কর্তৃক 
শরীরের পৃষ্টাদি গ্রন্িস্থানে বেদন| বা! শরীরের অবসন্রতা অন্থমিত হইলে, এই 

ওধধ সেবনে গ্রহণীরোগীর সেই সমস্ত উপদ্রবও অনেকাংশে দৃরীভূত হয 
প্রত্যহ প্রাতে এই ওঁষধ উঞ্ণ জলপহ সেবন করিতে দ্রিবে। উদরাখ্নান প্রবল 

হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় ছুই বার সেবন করিতে দিবে। 
হিজ্কচর্ণ। প্রস্তুত বিধি ৫৯ পৃষ্ঠার এষ্টব্য। 

চত্রম্মুখরস। বাতিক গ্রহণীরোগে রোগীর উদরাশ্ান পরিলক্ষিত 

হইলে এবং উদ্ররাগ্নাান বশতঃ আমরস কর্তৃক শরীরের গ্রন্থিষ্লে (কটিদেশ, 

পুষ্ঠদেশ ও হ্ৃ'য় প্রভৃতি স্থানে) বেদনা অগ্ুভূত হইলে, এই ওষধ সেবন 

করিতে দিবে । প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়ার্দি বশতঃ ঘাহাদের শরীর অত্যন্ত কশ 

তাহাদ্বিগের বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে উদরাধাান থাকিলে, এই ওধধ সমধিক 

উপকারী । বৈকালে প্রয়োগ করিবে। অনুপান -চাউলধোয়া৷ জল। 
চতুন্ধুরস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় স্্টব্য। 

চিন্তামণিরস | গ্রহণীরোগে উদরাগ্মান লক্ষিত হইলে এবং বাঘ 

পিত্তাশ্রিত অন্থান্ঠ উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । গ্রহ্থণীরোগাক্রাস্ত ব্যকির প্রমেহ ও ধাতুক্ষয়, প্রভৃতি রোগ 

বিদ্যমান থাকিলে, এই উধধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। উদরাগ্রানের 

প্রকোপ বশতঃ কটিশুল, পৃষ্ঠশূলাদি লক্ষণসমূহও এই উষধের প্রভাবে নিবারিত 
হইয়। থাকে । বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে এক একটী প্রযোজ্য। অন্থ- 

পান--চাউলধোয়। জল । | : 

চিন্তামণিরস। রসদিন্দূর ২ তোলা, অভ্রং তোল!/লোৌহ ১ তোলা এবং স্বর্ণ॥* তোলা 

এই সমস্ত দ্বতকুষীরীর রসে মর্দন করিবে। ব্টীং রতি। 

৯৮ 



৩৫ আয়ুরেরেদ-শিক্ষা! | 

গ্রহণীরোগে--আমবাত-চিকিৎসা। 

বাতগজেন্দ্রসিংহ | সংগ্রহ গ্রহণীরোগে অথবা বাতিক বা বাতশ্নেম্মা- 

শ্রিত গ্রহণীরোগে দীর্ঘকাল পরে আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ হস্ত, 

পদ, গ্রীবা, কটিদেশ প্রভৃতি বৃহত্তর সন্ধিস্থানে সমধিক বেদনা! অনুভূত হয়; 
অথব] উদরাময্নের প্রকোপ বশতঃ কাহারও হস্ত পদা্দি অসাড় বোধ হয়; 

এইকপ লক্ষণ সবূহ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে প্রত্যহ দেবন 
করিতে দ্বিরে। অন্ুপান-__কোষ্ঠকাগ্িন্ত অবস্থায় হরীতকীচুর্ণ ও সৈম্ধবলবণ। 
শ্বাতাবিক কোঠ্ে উষ্ণ জল, বায়ু এবং পিত্ত প্রধান অবস্থায় ত্রিফপার জল ও 

সধু ২৩ ফোট!। 
বাতগজেন্দ্রসিংহ | অভ্র, লৌহ) রস, গন্কক। তা, সীসা) দোহাগার খৈ, বিষ, সৈম্ধবলবণ, 

লবঙ্গ, হিং ও জাতীফল; এই নকল ত্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোল! এবং দারুচিনি, তেেজ- 

পাতা, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও জীর1; ইহাদের প্রত্যেকের চর্ণ ১ তোলা, 

এই সম্ত ভবন মিশ্রিত করত ঘ্বৃতকূমারীর রসে মর্দন করিবে। বটাঙ৩ রতি । 

রামবাণরল | সংগ্রহ গ্রহণীবোগে রোগীর অঙ্গবিশেষে বা! সর্বাঙ্গে 

প্রবল বেছুনা অন্থমিত হইলে। এই ওধধ তাহাকে গেবন করিতে দিবে। 
ইহ। অগ্নিবর্ধক এবং আমবসের পাচক। অ।মরুস কর্তৃক যে সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন 

হয়) সেই স্মস্ত রোগেও প্রয়োগ করা যায় । অনুপান--কোষ্টকাঠিন্ত অবস্থায় 
আদার বদ ও পৈষ্কবলবণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে জীরাচুর্ণ ও মধু। 
উদ্দরামন়াশ্রিত শোথে শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধু। 

রামখাণরস। প্রস্ততবিধি ২০ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

আমবাতেশ্বররপ | গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ সংগ্রহ 

গ্রহণীরোগে কটি।পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদন| প্রকাশ পাইলে, এই 
গধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহ! অগ্নিবর্ধক ও আমরস-পাচক। 
অনুপান-_কাষ্ঠকাঠিস্ক থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও সৈম্ধবলবণ) স্বভাব কোষ্ঠে 
ফজল। 

আহমব।তেশ্বর রস | গারদ ২ তোলা, গন্ধক $ তোলা তান 9 তোলা ও লৌহ ২ তোলা; 
এই সমন্ত ভ্রর্য মিশ্রিত করিয়া এরওমুলের রপে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে গুদ হইলে চূর্ণ 



অগ্িমা ্দ্;,অজীর্বিলৃচিকা, অলক ও বিলম্বিকা-চিকিৎস]। ৩৫১ 
করিঘা পঞ্ককোলের (পিপুল, পিসুলমূল, চই, চিতা ও শ্'ঠ ) জকাখ দ্বারা ২* ধার ভাবন! 

দিয়া গরে গর্পগুড়,চীর রসে ১* বার ভাবন! দিবে; 'উবধ শ্বক্ক হইলে পূর্ববর্তী সমস্ত উষধেয 
সমান সোহাগার থে এবং তাহার অর্দাংশ বিট,লবণ ও মরিচচুর্ণ লইবে) তেতুলের 
খোপা ভন্ম ও দস্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, শু ঠ, পিপুল, যরিচ, হরীতকী, আমলা, 
বহেড়। ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রতেকের % তোলা, এই সমস্ত যিশ্রিত করিয়া মর্দন করত 
বটিকা প্রস্তত করিবে | ব্বান্র ৩ রতি। | 

গ্রহণীরোগে-পথ্য-বিধি | 
অতীসারঞোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যে সমস্ত পথ্য নিরূপিত 

হইয়াছে, গ্রথণীরোগেও নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে সেই সকল পথ্য 
প্রদ[ন করিবে। 

অগ্নিমান্দ্য, অজী্ণ, বিসূচিক1, অলমক ও 
বিলঘ্বিকা চিকিংনা। 

অগ্নিষাদ্দ্যের লক্ষণ | অগ্রিষান্দ্যরোগে অল্পমাত্রভূক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে 

পরিপাক ক্কিয়া সম্পন্ন হয় এবং কফজগ্ত বিবিধ রোগ (আলম্ত, নিদ্রাধিকা) 
মাথার তার, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জড়তা) উৎপন্ন হইর। থাকে । 

তীক্ষাগ্রির লর্ষণ | অধিক মাত্রার ভোজন করিলেও আতিশীঘ্ব পরি- 

পাক ক্রিয়া! সম্পন্ন হম্ন। তন্মক ইহার নামান্তর। এই রোগে তৃষ্ণা কাস, 

ঙ্ছা, ক্লান্তি, দাহ, মলের শুফত' মোহ, শ্রযবোধ ও ঘর্ধ প্রহৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইয়। থাকে । 

বিধমাগ্নির লক্ষণ | বিষধাগ্রিরোগে অন্প পরিমাণে ভোজন করিলে 

কখনও যথাসষয়ে কখনও কালবিলম্বে ভূক্তত্রব্য জীর্ণ হইয়া থাকে । 

আমাজীর্ণের লক্ষণ | আমাহীর্পে দেহের গুরুতা, অর্থাৎ তারবোধ, 

বমনবেগ। গণ্ড এবং চক্ষুর পাতায় শোথ ও আহাধ্য দ্রব্যান্ুরূপ মধুরাদি 

রসাত্বক উাগার প্রকাশ পায়। আমাজীর্দ কের গ্রকোগ বশতঃ উৎপন্ন 

হইয়। থাকে। 



৩৫২ আমুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ | বিদ্প্ধাজীর্পে ত্রম, তৃষ্তা, যৃচ্ছণ, পিশ্তজনিত 

বহুবিধ রোগ, ধূমের উদগীরণবৎ অয্নোদগার ঘর্ম এবং দাহ প্রকার্শ পায়। 
বিদপ্ধাজীর্ণ পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ | ঝিষটন্ধাজীর্ণে শূল, উদরাগ্রান। বায়ুজনিত 

বিবিধ পীড়া, মল ও বাঘুর অনির্ণম, শরীরের স্তবধতা, মৃচ্ছ? ও শরীরের বেদন! 
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পার। ঝিষ্টবছীর্ণ বাধুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন 
হইয়] থাকে। 

রসশেষাজীর্নের লক্ষণ | রসশেষাজীর্ণে অন বিদ্বেষ, হৃদয়ের অবিশ্ুদ্ধি 

ও গুরুতা প্রকাশ পায়। এই অঙীর্ণ ভুক্তান্জাত রসধাতুর অবশিষ্টাংশ 

হইতে উৎপন্ন হইয়!থাকে। 

বিমূচিকার লক্ষণ। বিস্থচিকারোগে যৃচ্ছণ, অতীপার, ববন, পিপাসা 

শূল) জম হাত ও পায় ধাইলধরা, হাই, দাহ, শরীরের বিবর্ণভা, কম্প, হদরে 
বেদন। ও শিরোবেদন। প্রসূতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

অলসকরোণের লক্ষণ ।॥ অলদকরোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক) এই 

রোগে উদরাগ্ান ও মোহ উপস্থিত হয়, রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, অধো- 
গত বাদু এবং মগের অনির্গম, কুষ্ষিদেশস্থ বামু অধোপ্রতিরদ্ধতি অর্থাৎ 
অধোদ্িকে নির্গত না হইয়া, হৃদয় ও কঠাদিগ্বানে ধাবিত হওয়1; অলদক. 
'রোগেএই নকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে। 

বিলঘ্বিকার লক্ষণ | বিলপ্ষিকারোগে, বায়ু ও প্নেম্সার প্রকোপ 
বশতঃ ভুক্তদ্রব্য দূষিত হইলে উদ্ধা ও অধোমার্গে চালিত হয় না) এই 
প্রকার কষ্টদায়ক রোগকে বিলম্বিক1 কহে। 

অজীর্ণরোগের উপদ্রেব | মৃচ্ছণ, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালা- 
আব, শরীরের অবসরত| ও ভ্রম) এই সমস্ত উপসর্গ অজীর্ণরোগে প্রকাশ 
পাইয়৷ থাকে। 

অজীর্ণরোগে আমরসের কার্ধ্য | অঙীর্ঘতাবশতঃ অপকরস দেহের 

২ ষেস্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানেই অধিক বেদনা উত্পাদন করিয়া থাকে, 



অগ্নিমান্দ্য,অজীর্ণ,বিদুচিক1,অলদক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৫৩ 

অস্তান্ত স্থানেও অল্প বেদন। প্রকাশ পার, অনন্তর বাঁতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে 
যে দোষ শরীরকে আক্রমণ করে, সেই দোষের লক্ষণ এবং আমর্জনিত 
অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

বিসুচিকারোগের উপদ্রব | নিদ্রানাশ। শরীরে গ্ানিবোঁধ) কম্প, 

মৃত্ররোধ ও অজ্ঞানতা ; এই পঁচটী বিশ্থচিকারোগের ভরঙ্কর উপদ্রব. 
বিসুচিকা এবং অলপকরোগের অরিট লক্ষণ। যদি রোগীর 

দৃপ্ত, ওঠ এবং নথ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুপ্বর কোটরগত এবং মোহ, বন, ক্ষীণ 
স্বর ও সন্ধিসমূহের শিথিলতা! দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনের আশা 
থাকে না। 

আগ্নমান্দ্যাদি-চিকিৎসা-বিধি | 

অতীদার, গ্রহ্দী, অগ্নিমান্দয, অীর্ণ, বিস্থচীকা ( কলেরা), অলক) 
বিলম্বিক! এবং বক্ষ্যমাণ অস্্পিত্ত এই কয়েকটী রোগে প্রধানতঃ পাচকাির 
কিয়ার বৈপক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু অতীসার ও গ্রহণীরোগে গাচকপিত্ পূর্কো- 
ল্লিখিত বিবিধ কারণে বিকৃততাবাপন্ন হইয়া মলকে দ্রবীভূত করে, সেই জন্তই 
এ সমস্ত রোগে পাতলা দাস্ত হয়? কিন্তু অগ্নিমান্দ্য ও অন্রীর্ণরোগে শরীর 
বাতাদি দোষ বশতঃ অথব। বিবিধ মহিত দ্রব্য সেবনে পিত্ত দুষিত (মন্দীভৃত) 
হইলেও সব্বদা জলবৎ পতল! দাস্ত হনব না। অগ্রিমান্দ্য এবং অজীর্ণরোগ 
হইতে আহারাদির ব্যতিক্রম ও গতুবিপর্ধ্যয় বশত্রঃ প্রায়শঃ অতীসার অথবা 
গ্রহণী উৎপন্ন হইর়া থাকে, থেরূপ দীর্ঘকালস্থিত মৃছ বেগমুক্ত পুরাতন জবর 
হইতে অনিয়ম বশতঃ হস] বিবিধ উপদ্রবযুক্ত নবঙ্গরের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ 
অগ্নিমান্দ্যাদি হইতেও অতীসার অথব| গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে পুরাতন অতীপার, ক্রিমি ও জবর প্রস্তুতি বিবিধ রোগ অথবা খতু- 
বিপর্যায়। শোথ ও দুধিত পানীয় প্রস্ৃতি বিবিধকারণ হইতে অগ্নিযান্দ্য ও 
অজীর্ণরোগ সমূত্ণন্ন হইয়া পাচক অগ্নিকে দূষিত বা মন্দীভূত করত অন্তান্ত 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অধবা অন্তান্ত রোগের কারণ স্বরূপ হয়। অন্বীর্- 
রোগি দীর্ঘকাল স্থা্রী হইলে উহা! হইতে কালপ্রকর্ধে বিহ্ছচী, অলসক প্রভৃতি 
রোগ সহসা সমুৎপর্ন হইতে পারে । অনেকের বিশ্বাদ বিহ্চিকা ( কলের! ), 



৬৫৪ আঁয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা1 | 

অলসক বা৷ বিলম্বিকারে।গ সহস| উৎপন্ন হয়, কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রম 
ক্ষ পৃর্ব হইতে অধব| অন্ততঃ ৩1৪ দিন পুর্ব হইতে ন্মগ্ির ক্রিপার বিপর্যয় 
ঘটে, কিন্তু তখন রোগী বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারে নাঃ অনন্তর এ 

দোষ সঞ্চিত হইলে সহদ1 আহারাদির নিয়মের ব্যতিক্রম ব! দৈহিক যন্তা্দির 
ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ বিশ্থচিকাদ্দি রোগের উৎপত্তি হয়। 

যেরূপ নবজ্বর ব! পুরাতন মুছজরে নানাহারাদি ক্রিয়ার বিপর্যয় বখতঃ 

সহস। মৃত্যু প্রদ সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অঙ্গীর্ণরোগ হইতে সহপা 
প্রাণ নাশক বিস্্চী, অলপক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, এই 

সমস্ত রোগে বাত।দিদোষ শরীরে অত্যন্ত প্রকৃুপিত হর; সুতরাং ইহার 
চিকিৎসা কালে বিশেষ সতকতা৷ অবলম্বন করিবে । - 

অগ্রিযান্দ্য ও অঙীর্ণরোগে বাতাদি দেোবব্রযের প্রকোপ পূর্বেই উক্ত 

হইয়াছে। অগ্রিযান্যরোগে কফের প্রকোপ বশতঃ পাচকাগ্রি হীনবল হয় 
ও ভুক্তান্ন দীর্ঘকালে পরিপক্ক হয়, আমাজীর্ণরোগেও ককের প্রবলত! বশতঃ 
তদ্রপ পাচকাগ্নি হীনবল হওয়াতে ভুক্তান্নের যথাসময়ে পরিপাক হয় না 

এবং তজ্জাত রন শিরা ও ধমনীদ্বারা শরীরের বিবিধ স্থানে চাপিত হইয়। 
চক্ষুগোলকে শোথ ( ফুলা) এবং গাত্রবেদন! প্রস্তুতি উত্পাদন করে। বামুর 

প্রকোপ বশতঃ বিষযাগিরোগে তুক্তানের অনিয়মিতরূপে পরিপাক হয়, কিন্ত 

এ বিধযাগ্সিরোগও আবার বিবিধকারণে খিষ্নাজীর্ণে পরিণত হইতে পারে। 
এই বিষ্টন্ধা্দীর্ণে বাসর প্রকোপ বশতঃ ভুক্তপ্বব্য যখ[সযর পরিপাক না 

হওয়ায় উদরাগ্া।ন ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হয়। তীক্ষগ্িরোগে 

পিত্তের প্রকোপ বশতঃ তুজদ্রব্য শীদ্ব জীর্ণ হইলেও পিন্তের বিক্কৃতিহেত 
' তৃষ্ণা, কাস, মৃচ্ছ? প্রস্ততি উপদ্রব জন্সিয়া থাকে। বিপগ্ধাদীর্ণেও পিত্তের 
বিকৃতি বশতঃ তৃষ্ণা, মৃদ্ছ? প্রস্তুতি উপদর্গ উপস্থিত হয়। 

প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃদ্দিগের মধ্যে কাহারও মতে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্, 

বিষ্টন্ধাজীণ হইতে যথাক্রমে বিশ্চী, অলপক ও বিলঘ্িকারোগের উৎপত্তি 

হইয়া থাকে; কিন্ত এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে, যেহেতু বিলম্বিকারোগে : 
বাতগ্নেম্বা প্রকুপিত হয়, শাস্ত্রে ইহ! উক্ত হইয়াছে। বিহ্চিকারোগেও বাতাদি 
দোধক্রয্নের প্রকোপ অনেকাংশে দৃষ্ট হইয়া]! থাকে, বিশেষতঃ উহা অত্যন্ত 



অগ্রিমান্দ্য,অজীর্ণ,রিসূচিকা,অলসক ও বিলম্মিকা-চিকিৎসা। ৩৫৫ 

ভয়জনক ও মারাত্মক। আবার অলপক ও বিলম্বিক। উভররোগেই 
বাতশ্নেগ্ার প্রকোপের লক্ষণ পরিব্যক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু অলসক* 

রোগে বসুর প্রকোপই অধিক লক্ষিত হয় এবং সেই জন্তই এ রোগে তীব্র 

শুলাদি উপস্থিত এবং মল মৃত্র রুদ্ধ হয়। উহার 18কিৎসা আমাশয়ািগত 

বাতের ন্যায়। এই অলদকরোগ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক 
হইয়। থাকে। বিহ্চিকা, অলদক ও বিলম্বিকা! এই ব্রিবিধ রোগই শী 
প্রাণনাণক; সুতরাং প্রথমে এই তিন রোগের উপদ্রব নিবারার্থ 
চেষ্টিত হইবে । 

বাতাদির প্রকোপ বশতঃ ক্রিবিধ অগ্নিমান্দ্যের উৎপত্তি পুর্বে বর্ণিত হই- 
যছে, কিন্তু শান্ত্রকারগণ সমাগ্রিকে রোগমধ্যে ধরিয়। চতুর্বিধ অগ্রিমান্দ্যরোগ 

স্বীকার করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাগ্রি রোগমধ্যে গণনীয় নহে, কারণ 
তঙ্জন্ত কোন উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। তাক্ষাগ্রি বশতঃ যেরূপ মুঙ্ছ| ও 
কাসাদি উপদ্রব জন্মে। সমাগ্রি বিদ্যমান সন্ধে দ্েহির তাদশ কোন অনিষ্টের 

সম্ভাবন। নাই। শ্রেক্সাদি দোধত্রয়ের প্রকোপ বশতঃ অঙ্গীর্ণরোগ তিনভাগে 

বিভক্ত হইয়াছে এবং রস শেষ বশতঃ চতুর্থ অজীর্ণ, দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ 

এবং প্রতিদিনগত বিকার রহিত ষষ্ঠ অজীর্ণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণের মধ্যে পঞ্চম অজীর্ে ভুক্ত দ্রব্যের অহোরাত্রে পরিপাক 

ক্রি! সমাধ! হয়) কিন্তু দীর্ঘক।লে পরিপাক হইলেও উদরাশ্াান, উাগার 
প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব লক্ষিত হয় ন৷, কিন্তু পুনঃপুন$ এরূপ অজীর্ণপত্তে 

ভোঙ্ছন দ্বারা বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা! ১ এই জন্তই শান্্কারগণ 

উহাকে রোগমধ্যে পরিগণিত করিয়ছেন। বষ্ঠ অঙগীর্ণেও প্রত্যহ ভুক্ত- 

দ্রব্যের অজীর্ণত দিন ব্যাপিয়া লক্ষিত হয় অর্থাৎ আহারের পর আট 

প্রহরের মধ্যে ক্ষুধা বোধ হয় না, কিন্তু এরূপ অজীর্ণে পৃব্ববৎ উদরাগ্মান 

প্রস্ৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। 

. রূপ সর্ববিধ অদীর্ঘরোগেই অদ্দীর্ণসবে ভোজন করা অন্ায়; যেহেতু 
অপরিপাক সব্বে ভোজন করিলে পিতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, উদরাখান ও 
দাস্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চতুর্থ রসশেমাজীর্ণে ভূক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন 
রস বায়ু কর্তৃক হৃদয়ে নীত হইয়া হৃদয়ের গুরুত! এবং বেদনা উৎপাদন 
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করে। এইগ্লপ আমাজীর্ণ, বিষ্টন্ধাজীর্ণ, মন্দাগ্রি এবং বিধমাগ্নি প্রভৃতি রোগেও 

আখবাতের লক্ষণ প্রধানতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 

চিকিৎস! কারোর সুবিধার জন্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও বিস্চী প্রভৃতি 

পাঁচকাগ্নির বিকৃতিঞ্জনক রোগপযূহকে প্রাচীন চিকিৎসকগণ একই 
শ্রেণীতে নির্দেণ করিয়াছেন, যেহেতু একই ওুষধদ্বারা উক্ত ক্রিবিধ 
রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। যথা-_অগ্নিধুধ চুর্ণ, হিপ রক চূর্ণ প্রভৃতি ওউষধ 
বিষমাগ্রি, বিষ্টন্ধাজীর্ণ (বাতাদীর্ণ), অলদক ও বিলম্ষিক! প্রভৃতি রোগে 

সমান উপকারী । 

অগ্নিমান্দ্যরোগে সর্ধ প্রথমে রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ পুরাতন 

সরু তওলের অন্ন, মন্থরেরঘূধ। মৃগেরযুষ, কই ও খলিপ! প্রভৃতি ক্ষুর্ধ টাট্কা 

মৎস্তের ঝোল পথ্য প্রদ্দান কর! কর্তব্য। শীতল, বাদি অথবা শ্্েম্মবর্ধক 

দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে ন!। মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি 

দ্রধ্য সেবন একবারে নিষিদ্ধ । রাত্রিতে অন্াহার বন্ধ করিয়া 

সাগু,যবমণ্ড ( ব।ণি) প্রন্থৃতি পথ প্রদান ও উঞ্ণজণে স্নান ব্যবস্থ। করিবে। 
এইরূপ নিয়ম পালনদ্বারাও অনেকাংশে রোগের লাঘব হয়, কিন্ত এ সমপ্ত 

নিয়ম পালনে অগ্রিমান্দ্য নিবৃত্ত না হইলে রোগীকে হুতাশন রস, বৃহৎ- 

হুতাশন রস, অন্রীর্ণকণ্টক রস, লবঙ্গাদিবটী, শঙ্খবটী, অথব] মহাশঙ্খবটী 
প্রন্থতি ওষধ উপযুক্ত অন্কুপানে সেবন করিতে দিবে এবং পূর্বের উল্লিখিত 

পথ্য প্রয়োগ করিবে। এসকল ওষধ সেবন দ্বার আমাশয়স্থ গ্েশ্বার লাঘব 

হইলে অগ্নি সবল হইতে থাকে। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় আহারের বিপর্যয় 

ঘটিলে আমাজীর্ণ, বিস্থচিক! ব! অতীপগার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভা- 

বন! ; সুতরাং অতি সাবধানে আহারাদির ব্যবস্থা! কর। কর্তব্য । 

বিষমাগ্রিরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অন্পপরিমিত ভূক্তদ্রব্যও 
প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জীর্ণ হয় না, বায়ু প্রায়শঃই স্তম্ভিত থাকে? নুতব্রাং 

অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক পথ্য প্রদ্দান কর! কর্তব্য । পুর্বোপিখিত অগ্রিমান্দ্ে 
যে সমস্ত পথ্য বিহিত হইয়াছে, বিষমাগ্রিরোখেও এ সমস্ত পথ্য বিবেচনা 

পূর্বক সেবন করিতে দিবে) বিশেষতঃ বিষমাগ্সিরোগে বায়ুর অন্থুলোম 
কারক ঘুলপাক পথ্য প্রয়োগ এৰং উষ্ণজল পান ও উধ্চজল শীতল করিয়া 
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তান্দার] ্নান করান আবন্তক। ব্রাত্রিতে অন্লাহার বন্ধ রাধিয্ব|! যব (বানি ),. 
সাও প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্তব্য । এই সমস্ত নিম্বম প্রতিপালন ছার! 

রোগের লাঘব ন] হইলে, বড়বানলদূর্, হি ক চরণ; স্বপ্লাগিমুখ চূর্ণ ও শঙ্খবটী 
প্রভৃতি ওধধ ব্যবস্থা এবং পুর্কোক্ত নিষ্নমে পথ্য প্রদ্ধান কৰা উচিত। 
উপযুক্ত ওষধ এবং উপযুক্ত পথ্য যথানিয়মে সেবন দ্বারা যখন পাচক অগ্নি 

স্বীয় অবস্থা ধাবণ করে, তখন ভুক্ত দ্রব্য পুর্বব্ নিয়মিত সমস প্রত্যহ 
জীর্ণ হইতে থাকে, এবং প্রত্যহ যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও তোজনের 
ইচ্ছ! পুর্ববৎ বলবতী হইয়া থাকে । এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগের উপশম 
বুঝিতে পারা যায়। 

তীক্কাগ্রি অর্থাৎ ভম্মকরোথে ভূজদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই রোগীকে 
পুনরায় আহার করিতে দ্রিবে, যেহেতু পরিপাক কাধ্যেত্র অবসর ন! হওয়াতে 

অগ্নি স্থাতাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে পাবে। তীক্ষথিরোগে দীর্ঘকালাস্তে 

ভোজন দ্বার] পাচকাগ্ি প্রবল হইয়া ধাতাদি শোষণ পূর্বক রোগীকে 
নিহত করিতে পারে ; সুতরাং তীক্ষুগ্রি ব্যক্তিকে শ্রেক্সবন্ধক ও গুরুপাক দ্রব্য 

সেবন করিতে ছেওয়। আবগ্তক | মহিষদুপ্ধ সাধারণতঃ তীক্ষাগ্ি ব্যক্তির প্রধান 

পথ্য ও আহারান্তে দ্রিবানিদ্র। একান্ত কর্তব্য। এইরূপ নিয়ম পালন পূর্বক 

উদ্র ন্বরযোগ, উড়ুম্বরাদিপাঘস রোগীকে সেবন করাইবে। পিশ্তপ্রশমনার্থ 

রোগীকে ব্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি উধধ সেবন 
করিতে দ্বিবে। এ সকল ওধধ সেবন দ্বার] পিত্ত শমত। প্রাপ্ত হয়। পিত্তের 

শুমত] হইলে, যথা নিয়মে পরিপাক ক্রিস সমাধা হয় এবং পিপাসা) দাহ ও 

্রাস্তি প্রতি উপদ্রবের লাঘব হইয়া! থাকে। 

আমাজীর্ণবোগে শ্রেম্ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়! থাকে; 
বিশেবতঃ ক্ষুধা প্রান্বশঃ অনুভূত হয় না এবং শরীন্ স্তত্ভিত থাকে, এই 
অবস্থার রোগীকে প্রথমতঃ বচাদিপানীম্ব ব] পিপ্রল্যার্দিপাঁনীয় লেবন 
করাইবে, অথবা ধন্তাকক্কাথ প্রয়োগ কবরয়া দোবেরু লংশোধন কব্রিবে; 

অনন্তর অগ্রিষান্থোর ভ্তায় লঘুপথা, উষ্ণজলে নান ও উষ্ণজল পান 
এবং অভীর্ণকণ্টক ব্বস, বৃহৎ হুতাশনরস, লবন্ধাদিবটী ও শখ্খবটী প্রত্ৃতি 

ওষধ যথান্ুপানে নিয়ম পালন পূর্বক সেবনের দ্যবন্থা করিবে । অলীর্ণরোগে 
7৯ 
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আহারের নিয় পালন বিশেষ আবশ্তক। আহারের নিয়ম পালন ও লথুপাঁক 

পথ্য সেবন ন| করিলে শত ওধধ পেবন দ্বারাও রোগের প্রতীকার হয় না; 
বিশেষতঃ অছীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ অন্ন ব্যপগ্তন ভোজন করিতে 

সক্ষম। তদপেক্ষা অল্পপরিঘাণে ভোজন করিতে দেওয়া কর্তব্য । দধি, ছুগ্জাদি 

শীতল ও জলীয় দ্রব্য কখনও তোজন করিতে দেওরা উচিত নহে? কিন্তু সা 

ৰা যবমণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য তরঙ্গ হইলেও উহা লঘুপাক; সুতরাং রাত্রিতে উহ] 

তভোঙঞ্ছনে উপকার ভিন্ন অপকার হইবার কোনও সন্তাবন। নাই। অঙীর্ণ 

রোগ্নুর পক্ষে আহারাদির নিযনয প্রতিপালনের ন্যায় শীর্দীরিক ব্যায়ামও 

অত্যন্ত উপকারী । 

বিষ্টন্কাজীর্ণে বামুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান, উদরে বেদন। প্রধানতঃ 

লক্ষিত হয়] কটিদেশে এবং পৃষ্ঠা্দি স্থানেও সময় সময় বেদনা উপস্থিত 

হইয়! থাকে, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও শরীরের স্তব্ধতা অনুমিত 
হয়। শারীরিক অবস্থাভেদে এই সমস্ত লক্ষণের অনেক স্থানে হাস বৃদ্ধি 
হর থাকে। কাহারও বা বাতাজীর্ণে উদবাগ্নান অধিক হয়, কাহারও ব! 

উদ্ররে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্তের আতিশয্য হইয়া! থাকে; এইরূপ উদরের 

বেদনায় অনেক চিকিৎসক শলরোগানুযায়ী ওষধ ব্যবস্থ। করিয়। থাকেন, 

যাহা হউক রোগীর উদরাগ্পানের আতিশয্য হইলে, হিল ষ্টকচূর্ণ অগ্রিমুখচূর্ণ 
বা বড়বানপচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ দেবনের ব্যবস্থা করিবে; উহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি 
হইলে বায়ুজনিত বেদনার অনেকাংশে লাঘব হয়। বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ 
এরূপ অরম্থায় নিদ্রার অল্পতা ও শরীরের বশত প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান 
থাকিলে, কতসঙ্গে চতুন্মুখরস বা] চিন্তামণিরস প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ দ্বারা 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উদ্দরে বেদূনা এবং কোষ্ঠবন্ধ প্রবল থাকিলে, 

বৃহৎ শঙ্খবটী, বৃহৎ নৃপতিবল্পত, রাঁজবল্লভবদ বা শুলহবণ যোগ প্রভৃতি অনু- 
পান বিশেষে সেবন করিতে দিবে । যদি এ সকল ওষধ ধারক গুণযুক্ত হইয়। 
কোষ্ঠকাঠিঞ্ জন্মায়, তথাপি আগ্নেঘ গুণাধিক্য বশতঃ উহা বাতান্থলোমক 

অন্ুপান সহযোগে সেবন করাইলে বেদনার নিবৃত্তি করে। কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল 

হইলে পূর্বোক্ত ওষধ ব্যবহা'রকালে মৃধ্যে মৃধ্যে হরীতকীথণ্ড বা৷ সুকুমার 
মোদীক সেৰনের ব্যবস্থা করিৰে। 



অগ্নিযান্দ্য,অজীর্ণ,বিসৃচিক অলদক ও বিলদ্বিকা-চিকিৎসা । ৩৫৯ 

বাতাশ্রিত শুল ও বাতাজীর্ণরে!গে শূলের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া গুষধ 

প্রয়োগ করা কৃর্তব্য। যদিও বাতিক শুলের ন্যায় বাতাজীর্ণরোগেও কটিদেশ, 
পার্খ ও দয় রন তি স্থানে বেদন। প্রক!শ পায়; তথাপি উদর্লাধ্ম( নই অজীর্ণ- 

রোগের প্রধান লক্ষণ। বাতাশ্রিত শূলরোগ অন্লজীর্ণ কাগে এবং বাঘুর 

প্রকোৌপকালে, সন্ধ্যার সময়, যেঘাচ্ছন্ন দিনে ও শীতকালে প্রবল হর। অজীর্ণ- 
রোগে এরূপ শূলোৎপত্তির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে প্রায়শঃ বেদন। 
থাকে, বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয় এবং উদ্নরাপ্নান ও অজীর্ণদোষ হাস 

পাইলে এঁ বেদনাও অনেকাংশে হীস পায় ; কিন্তু বাতাজীর্ণজনিত শল দীর্ঘ- 

কাল স্থায়ী হইলে, বক্ষামাণ শলরোগের উষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। 
অজীর্ণাশ্রিত শুলরোগে কেবলমাত্র বিরেচক ওঁধধ প্রয়োগ দ্বারা বেদনার 

হাস করিবার চেষ্ট করিলে, উপকারের পরিবর্ডে অপকার সাধিত হয়। 

অজীর্ণরোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক সময়ে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে 
তত্কালে বেদনা! নিবারণার্থ আত্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগ করিবে না; কিন্ত 

অজীর্ণদোষে শৃূলরোগ প্রকাশ পাইলে, অগ্নির উদ্দীপক মুছ বিরেচক গুঁবধ 
ব্যবস্থা কর! যায়। রোগের প্রথযাবস্থায় কটিদেশ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রস্ৃতি 

স্থানে যে বেদন! লক্ষিত হয়, তাহ! অঙ্গীর্ণদোষ নষ্ট হইলেই প্রারশঃ প্রশমিত 
হইয়া থাকে। শ্ল চিকিৎসার চিকিৎসাঁবিধিস্থলে সেই সমস্ত বিস্তার্রিতরূপে 

বর্ণিত হইবে। 

বিদপ্ধাজীর্ণ নারাজ ছদয়ে ভারবোধ ও দাহ প্রভৃতি থে 

সকল লক্ষণ লক্ষেত হয়, বক্ষ্যমাণ উদ্ধগত অগ্নপিত্ররোগেও & সকল লক্ষণ 

অনেকাংশে লক্ষিত হয়। উর্ধগত অস্পিত্বরেগে অনেক সময় ভোঙ্গনা 

বস্থায় কখনও ভোজনেব্র পূর্বে বিবিধ তিক্ত বা অয রসসংঘৃক্ত ব্ষন 

হইয়া থাকে এবং জ্বরার্দি অন্তান্য উপদসর্গও প্রধানতঃ প্রতীয়মান হয়। 
বিদ্ন্ধাজীর্ণে রোগীকে শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক ; যেহেতু 

শীতল পানীয় ব্যবহারে বিদগ্ধান্ের পরিপাক ক্রিয়া! শী সম্পন্ন হইয়া! থাকে 

এবং জলের শীতলতা ও ভ্রবন্ গুণ বিগ্ঠমান থাকায় পিত প্রশমিত ও অন 
অধোদেশে নীত হয়। এই রোগে রোগীকে লঘুপাক পিত্ত নাশক ভ্রব্য যথা -. 

পল্তা হিঞ্চা, নিমের ঝোল ও বেতের ডগা! প্রস্থৃতি তরকারী পথা প্রদান € 
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করিবে । অল্লরসযু্ বমন বা শ্লাদি প্রকাঁশ পাইলে, ধাত্রীলৌহ, সপ্তামৃত- 
লৌহ এবং অন্তান্ত উপদ্রব নিবারণীর্থ ত্রিবৃতাদি মোদক ও লবঙ্গা্ঘ মোদক 
প্রভৃতি অবস্থান্সারে সেবন করিতে দ্রিবে। বিদপ্ধাজীর্ণ হইতে ভোজনের 
ব্যতিক্রম বশতঃ অশ্লপিভাদি রোগ এবং পিত্জনিত শূলরোগ উৎপন্ন হইবার 
বিশেষ সম্ভাবনা]; যে পর্য্যন্ত ভুক্ত দ্রব্য যথাসময়ে জীর্ঘ নাহয় ও বুকজ্বালা, 

অমোদগার প্রভৃতি উপপর্গের নিবৃত্তি না হয়) তাবৎ যথানিয়ষে এ সমস্ত গষধ 

ব্যবস্থা করা আবশ্টক। 
রূসশেষাজীর্ণে রোগীকে দিবানিদ্রা) উশবাল ও নির্বাতস্থানে অবস্থান 

এবং শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী। বৃহৎ অগ্রিমুখচূর্ণ বা! ভাস্করলবণ প্রভৃতি ওষধ 

ব্যবস্থা করিবে। দিবানিদ্রা রসশেষাজীর্ণের প্রধান ওধধ। দিনপাঁকী পঞ্চম 

অজীর্ণ ও ষষ্ঠ অজীর্ণ যাহা শান্ত নিবূপিত হইয়াছে, ভন্রিবারুণীর্ঘ, বৃহৎ শর্খ- 

বটা, বৃহৎ অগ্নিমুখচুর্ণ বা ভাঙ্করলবণ প্রস্তুতি ওষধ সমধিক উপযুক্ত এবং 

রোগের মূলদোষ নাশক। এ সমস্ত ওষধ সেবনে তুক্তদ্রব্য অল্প সময়ে জীর্ণ 

হয় ও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়৷ থাকে । 

বিস্থচিক] ( কলেরা) রোগ শীত্বই প্রাণনাশক। বর্তযাঁন সমগ্গনে আমাদের 
দেশে ষে সমস্ত কারণে এ রোগের উত্পত্তি হয়, তাহার মধ্যে অনেকস্থলে 

জল ও বায়ুর পরিবর্তনই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগে শ্বীন্বই 
ইন্দ্রিয় শক্তি নাশ করে। বোধ হয় পুরাকালে ( আমুর্ধেদের উৎপত্তি 

কালে) কলেরারোগ এরূপ প্রাণনাশক ছিল না, তাহা হইলে প্রাচীন 
্রন্থকর্তুগণ তদ্দিষয়ে বিশেষ চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। বর্তমানে 
এই রোগ ক্রমশই সাংঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া! উঠিয়াছে। সাধারণতঃ 

জলবাঘুর দোৌঁধ এবং আহার ও নিদ্রার বিপর্যয়, এই রোগের প্রধান 
কারপ। দুবিত জল বাঁ দুধিত বাঘু শরীরে প্রবেশ করিলে অনেক স্থানে 
এই রোগ উৎপন্ন হয়। এতত্তিন্ন গ্রীঘ্ঘকালে শীত, শীতকালে গ্রীষ্ম প্রভৃতি 
খতুব বিপর্যয়বশতঃ এই রোগ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। এক ঘরে এক 
জনের এই রোগ উৎপন্ন হইলে, গ্বস্তান্ত লোকও এই রোগে আত্রান্ত 

হয় এবং তাহাদের মল মৃত্রাদি দ্বারা দুধিত জল বায়ুর দোষে, পন্মী, 
গ্রাম ও নগরধাসী লোক এ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়! থাকে ; সুতরাং 



অগ্নিমান্দয,অজীণ, বিসুচিকা,অলদক ও বিলম্িকা-চিকিৎসা (৩৬১ 

উহ্বাকে সংক্রামক বল! বাইতে গারে। এততিন্ শ্রীন্মাতিশয্যে অগ্নির মন্দতা 
প্রযুক্ত অথবা ভয়, শোঁক প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেও এইরোগ 

উৎপন্ন হইতে পারে। তত্তিন্ন এ রোগ যখন পল্লীময ব্যাপ্ত হইয়] পড়ে, তখন 
আতঙ্কের সঞ্চার বশতঃ বোঁগের সংক্রামতা বৃদ্ধি পায়; তাহার কারণ এই-- 

ভয়বশতঃ বায়ু গ্রকুপিত হওয়ায় যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয়না এবং ক্ষুধ। হাস 

হয় ও অগ্নিষান্দ্য প্রকাশ পায়, শ্ুতরাং পন্গীগ্রামস্থ লোকের এই সময়ে 
যাহাতে যন প্রফুল্ল থাকে তন্ত্রপ কার্ধ্য করা ও অন্ন পানীয়ের দিকে 

দৃষ্টি রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ঘে সমস্ত বিস্চীরোগে কেবলমাত্র 
পিত্বের প্রকোপ বশতঃ প্রবলাতীপার, দাহ, বযন, ঘর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পায়, দেই সমস্ত বিহ্চীরোগে পিতনাশক ক্রিয়া দ্বারা দোষের সংশোধন 

হইতে পারে। এসকল বিহ্চীরোগে দাহ) বষন ও ঘর্খ নিবারক বাহ্ ও 

আত্যন্তরিক বক্ষ্যমাণ ওষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে, 
পশ্চাৎ ধারক ওধধ অর্থাৎ অনৃতার্ণবরল, মহাগন্ধক, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস 
প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ কৰিবে। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিকার লঙক্ষিত 

হইলে, বৃহৎ রদ্রগর্ভ। কম্তবীভৈরব (মতীন্তরে ) প্রয়োগে অনেকাংশে 
উপকার লক্ষিত হয়। বিস্ুচীরোগে বেস্থানে শ্রেন্মার আতিশয্য দৃষ্ট হয়, 
সেই স্থানে বামু বা পিত্ত মিলিত ভাবে তাহার সঙ্গে প্রায়শঃ প্রকাশ পার, 
অনেক স্থানে দেষত্রয় প্রকোপের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়ঃ ইহা 

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 
বিস্থচিকারোগ একদোঁষোৎপন্ন হয় না, তন্নিবন্ধন আঘুর্বেদশপ্ৰে বিবিধ- 

যুক্তি দ্বারা “অজীর্ঘমামং বিষ্টবমিত্যাদি* শ্লোকে আমাজীর্ণ, বিষ্টন্ধাঙ্গীর্ণ এবং 
বিদপ্ধাজীর্ণ হইতে বিহ্চী, অলসক ও বিলম্বিকারোগ উৎপন্ন হয়) এই যুক্তি 

খণ্ডন করিয়া “অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো! বলবান ভবেৎ” এই গ্লোকার্থ 

স্থিরীকূত হইয়াছে; গ্রক্কৃত প্রস্তাবে এ ব্োগে তিন দোষের বা! ছুই 
দোষের প্রকোপই দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার চিকিৎসাকালে দোষ সমূহের 
( বাভগ্নেন্সা, পিতশ্েম্না বা বাত পিত্ত শ্লেম্পা ) প্রকোপ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি কর] 
কর্তব্য । সন্নিপাত অর চিকিৎসার স্তায় বিশ্চিকারোগের উপদ্রবগুণি হাঁস 
পাইলে রোগও ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে? কিন্তু সন্নিপাত জ্বরের উপপ্রবগুলি / 
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ক্রমান্বয় কালবিলগ্থে প্রকাশ পায়) বিহছচীরোগের উপপ্রব মুহুর্ত মধ্যে প্রকাশ 
পায় ও তন্ারা রোগীর আশু জীবন নষ্ট হইতে পারে, স্থুতরাং অতি সাবধানে 
সত্বর তাহার প্রতীকার কর! কর্তব্য। 

বি্ছচিকারোগে শ্রেম্বার প্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ 

পায়, তজ্ন্য বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব, যুগষদীসব, মৃতসন্ত্রীবনী সুরা ও বৃহৎ 

সুচিকাভরণ প্রভৃতি ওষধে সযধিক উপকার পাওয়। যায়। এ সযস্ত বধ ঘারা 

গ্লৈগ্িক উপদ্রব অর্থাৎ নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা! ও শরীরের শতলতা এবং জানলোপ 

প্রভৃতি শীঘ্বই দুরীভৃত হয়; কিন্তু এ সমস্ত গ্লেম্মিক উপদ্রব সমূহ বামুর 

প্রকোপ জনিত উদরাগ্ৰান, দাস্ত ও প্রজা বন্ধ, খাইল ধরা, কম্প প্রভৃতি 

উপদ্রবের সহিত ব! অনতিবিলম্ষেই প্রকাশ পায়; এই উভযনবিধ লক্ষণ মিলিত 

হইলে বাতন্নেম্সনাশক ওষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদিও পূর্বোল্িখিত 
শ্লৈম্মিক বিকারোক্ত ওধধগুলি শ্রেম্সদোষ বিদুরিত করিয়া বায়ুজনিত 

উপদ্রবগুপি বিনষ্ট করিয়া থাকে, তথাপি বিহচিকারোগে বামু এত বপবান্ 

হইয়া রোগীর শীপ্ই বিনাশ সাধন করে, যে তজ্জন বাতন্র ক্রয়! সব্র্দাই 
আবশঠক হয়। দারুবটুক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ প্রভৃতি ওধধ আমাশয় ও 

পককাশয়গত বাতনাখক। উনরাগান নিবারণার্য হিঙ্গান্ব্ভি,ত্রিকটগ্যবর্তি যাহ! 
প্রয়োগ কনা! হয়, তাহাও পকাশননগত বামুর অনুপ্রোষকারক। বিদ্বিকাণ্ঠ 

প্রলেপাদি বপ্তিগত বামুনাশক। খন্ী অর্থাৎ ধাইলধর| ও মৃত্রসংক্গননার্থ যে- 

সমস্ত বধ প্রযুক্ত হইয়! থাকে, তাহ! শিরাগত বাতনশক। এইরূপে বামু- 

নাশক ওষধসকল এবং শ্নেয্ন্বর্তক উষধপযূহ বিস্ৃচিকারোগে অত্যন্ত 
্রয়োজনীয়। বিহৃচিকারোগে পিপাসা, বযন, দ্বাহ ও ধর্ম প্রভৃতি উপুন্থিত 

হইলে যে সধস্ত বাহ ও আত্যন্তরিক ওধধ প্ররোগ কর! হয়, তাহার 

অনেক গধধই পাঁচক অগ্থির এবং কতকগুলি ত্রাক অগ্নির ক্রিয়া 
বন্ধিত ক্রিয়া & সকল উপদ্ববের নিবৃত্তি করে। এই লমস্ত উষধ 

প্রয়োগ দ্বারা বিশ্চিকারোগের উপদ্রব সমূহ বিন হয়, সুতরাং 
উহ ত্রিদোধগত অর্থাৎ সান্লিপাতিক, তাহা স্বীকার করা বাইতে 

পারে; কিন্তু গ্রধানতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়াই বাতগ্নৈশ্বিক বিকারে 
পরিণত ছইয়] থাকে । 
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বিশ্চিকা (কলেরা) রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমেই তাহার কারণ 

অনুসন্ধান কর। বিশেষ আবশ্বক; যেহেতু রোগের কারণ নিণাঁত না হইলে 

ভাহাব্র চিকিৎস। বড়ই কঠিন । অনীর্ণদোষে ছুই একবার পাতল! দ্বান্ত ব 
বমন দ্বার] এই রোগ প্রকাশ পাইলে, অজীর্ণদোধ সংশোধনে চেষ্টিত হওয়া 

এবং রোগীর বমন ও মঙ্ন পরীক্ষ/ কর! কর্তব্য। বমনে ছৃর্ন্ধযুক্ত ভূক্ত- 
দ্রব্য এবং মলের সঙ্গে এক্ধপ ভুক্ত দ্রব্যের কণিক! পির্গত হইলে 

অজীর্ণ দোষে বিশ্চিক। উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় 

অগ্নির উদ্দীপক তাস্কব্ললবণ, মহাশঙ্খবটী ও স্বল্প অগ্নিকুমার প্রত্থৃতি ওবধ 

প্রয়োগ করা কর্তব্য; কিন্ত যাহাতে দ্বাস্ত অথবা বমন বন্ধ হয়, তাদৃশ 
ওষধ প্রয়োগ কর] উচিত নহে; যেহেতু অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য নির্গত না হইলে 

সংস! উদরাগ্নানের সম্ভাবনা; কিন্তু পুনঃপুনঃ বমনে যখন আর দৃষিত পদার্থ 
নির্গত না! হই! কেবল জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, তখন বমন বন্ধ- 
কারক চন্দ্রকান্তিরদ ও পিগ্ল্যাগ্ভ লৌহ প্রভৃতি উধধ অবস্থান্ুসারে প্রয়োগ 

কর] কর্তব্য। অন্তান্ত কারণে বিহঠিক| উৎপন্ন হইলে, রোগীর দান্ত বন্ধ 

করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া নিতান্ত গঠিত কাধ্য; কারণ দাস্ত বন্ধ 
হইলে উদরাগ্র।ন দ্বার! সহসা বিপদের আশঙ্ক1, এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক 

গউষধ ব্যবস্থ| করা কর্তব্য । এই রোগ ঘবস্থান্তরে পরিণত অর্থাৎ হাত 

পায়ে থাইলধরা, ঘর্ম, দহ প্রভৃতি উপদ্রবসহ প্রকাশিত হইলে, তখন অত্যন্ত 

ভয়াবহ হইয়া! উঠে। এই অবস্থায় উপদ্রবনাশক ওষধ সেবন ও বাহ 

প্রলেপ এবং স্বেদ প্রদান করা! কর্তব্য; যেহেতু উপদ্রব সকল বিনষ্ট 

না হইলে, রোগ কোনও রূপে প্রশমিত হয় না এবং রোগী শীস্বই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। বিশ্চিকারোগে উপগ্রব বিনাশার্থ চেষ্টা করাই একান্ত কর্তব্য 3 
কারণ উপদ্রব সকল বিনষ্ট এবং নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ হইলে রোগের লাঘব 

হইয়া থাকে। 

বিসুচিকারোগে-বমন | বিস্চীরোগে পুনঃপুনঃ বষন হইলে এবং 

বমনে কেবলমাত্র জলীয়পদার্থ উখিত হইলে বমন নিবারণার্থ, চন্্রকান্তি- 
রস, পিপ্নল্যাগ্থলৌহ, বৃধধ্বজরস প্রতি ওষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে 
দিবে এবং রোগীর উদরের উর্ধভাগে সরিষা বাটিয়া তাহ! দ্বার! প্রলেপ ॥ 



৩৬৪ আরুরেবে-শিক্]| 

দ্বিবে) এইক্বপ ক্রিয়া দ্বারা বষনের বেগে ক্রমশঃ হাস পাইিতে থাকে। 
রোগীর উদরাধুানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অল্প বমন থাকিলে 

প্রথমে উদরাগ্সান নিবারণের চেষ্ট1! করিক্বা পশ্চাৎ বৃমন নিবারণার্থ ওষধ 
প্রধান কত্রিবে। যেহেতু বমনের নিবৃত্তি হইলে সহপা আমান দ্বিগুণিত 
হইয়] রোগীকে বিপন্ন কৰ্রিতে পারে। 

বিসূচিকারোগে-হিকা | বিস্থচীরোগে হি্কা প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ 

বর্ধিত হইতে থাকে, এবং এই হিক| ক্রমশঃ মৃহমুহঃ প্রকাশ পাইতে দেখা 
যায়, সুতরাং প্রথমাবস্থীয়ই উহা নিবারণের চেষ্টা করা কর্তব্য। হিষ্কা- 
প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পিগ্নল্যাগ্ঘলৌহ ও অন্যান্ত যোগ প্রয়োগ করিবে 
এবং রাইসবিষ। মর্দন কবিষ্া রোগীর ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ 
দ্বিবে। এই অবস্থায় শ্বাসের প্রকোপ লঙক্ষিত হইলে, শ্বাস নিবারণের জন্ত 
পৃথক উধধ প্রযোগও আবশ্তক| 

বিসুচিকারোগে পিপাসা । বিস্চীরোগে পিপাসার আধিক্য হইলে, 

শীতল জলে কর্ূর দিবা সেই জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করিতে 
দিবে; ইহাতে পিপানার লাঘব হব এবং পাকস্থলীতে পিত্ের আগ্নেয় ক্রয়! 
বর্ধিত হর়। বিশেষতঃ কপুরের উত্তেছ্গক গুণ বিগ্তম।ন থাকায়, উহা! নাড়ীর 
গতিকে প্রক্কৃতিষ্থ করে, অথবা লবঙ্গসিদ্ধ জল শীতল কবিয়! পান করিতে 

দেওয়া যাইতে পারে। বিস্চীবোগে সময় সময় জদুকাথ বা তৃষ্ণান্তকরস 

প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও রোগীর পিপাসার অনেক লাঘব হয়। অনেকেই 
এই রোগে পিপাস| উপস্থিত হইলে জল প্রদ্নান কৰা যুক্তিযুক্ত মনে করেন 
না; কিন্তু এই রোগে পিপাপায় রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়! পড়ে, স্থতরাং 
জল প্রদান বিশেষ কর্তব্য । 

বিসুচিকারোগে-মুত্ররোধ | বিহ্মচিকারোগে প্রত্রাব বন্ধ হইলে, 

প্রত্রাব করাইবার জন্ঞ বাহ ও আভ্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগ করা বিশেষ 
কর্তব্য ; কারণ প্রত্রাব ও দাত্ত বঞ্ধ হইলে শীত্বই উদরাগ্নান দ্বিগুণিত হয়। 
উদ্রাখানের নিবৃত্তি হইলেও অনেক স্থানে কালবিলঘ্ে প্রঅাব হয়, কোনও 

স্থানে প্রত্রাব হয় ন।। সুতরাং উদরাগ্নান এবং যৃত্ররোধ নিবর্তক ওষধ প্রয়োগ 
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কর! অবশ্ত কর্তব্য। প্রমাব করাইবার জন্ত বটপত্রী প্রলেপ বস্তিস্থানে 

প্রয়োগ করিবে অথবা স্থলণদ্মের রস ইচ্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিতে 

দিবে । এইরূপ ক্রিয়াদ্বার। প্রআাব হইয়! থাকে, কিন্তু সম্যকরূপে উদরাগ্তানের 
নিবৃত্তি এবং অগ্রিপবল্প না হইলে প্রস্রাব হয় না, এরপও দেখিতে 

পাওয়! যায়। প্রক্নাব হইলে রোগের প্রকোপ হাস হইয়াছে, বুঝিতে 

হইবে। 

বিদৃচিকারোগে-উনরাধ্মান | বিস্চিকারোগে উদরাগ্নান হইলে, 

তাহার নিবারণার্থ সন্বদা চেষ্টিত হওয়! কর্তব্য; যেহেতু বিস্চীরোগে 

উদ্রাগ্নান রোগীর আত মারাত্মক উপসর্গ, এরূপ অবস্থায় দারুষটক প্রলেপ 

বা যবগ্রলেপ উদ্রে প্রদান করিবে । উদরাপ্নান হাঁস না হইলে, বর্তি প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। কারণ বর্তিপ্রয়োগ দ্বার বায়ু অন্থুলোম হইন্রে উদরা- 
খানের নিবৃত্তি হয়। বর্তি প্রয়োগের সঙ্গে স্থায়ী উপকারের জন্ত বায়ুনাশক 

চিন্তামণিরস বা চতুম্মথরপ প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে। 

উদরাগ্ানকালে মৃত্রবন্ধ হইলে, তাহাব জন্য বন্তি স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য । 

বিসুচিকারোগে-বেদনা। বিহ্চীরোগে রোগীর উদরে বেদন! 

থাকিলে, উদরে তার্পিন তৈল মাথা ইয় উষ্ণজলপুর্ণ পাত্র দ্বার! বেদ প্রদান 
করিবে, ইহাতে উদরের বেদনার লাঘব হয়; বিশেষতঃ উদরাধানের নিবৃত্তি 

হইয়া থাকে । 
বিসুচিকারোগণে-ঘর্ম | বিক্গচিকারোগে অধিক ধর্ম হইলে, রোগীর 

গ(ত্রে পুনঃপুনঃ আবির মাখাইবে। একবার ঘর্মের লাঘব হইয়! পুনরায় ঘর্ের 
উদ্রেক হইলে, সেই সময় পুনরায় আবির মাথাইবে ; এইরূপে উপয্ণপরি 
আবির মাথান উচিত। এই অবস্থায় প্রবাল তন্ম ২১ রতি মাত্রায় মধুর 
সহিত সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

বিসুচিকারোগে-খন্বী | বিশুচিকা গ্রস্ত রোগীর হাত, পায় থাইল 

ধরিলে কুষ্ঠাদি তৈল বা ত্বগাগ্ত তৈল তাহার হস্তে ও পায়ে মর্দন করাইবে। 
এইরূপ ক্রিয়! ঘার! হাত পায়ের খাইল ধর! ক্রমশঃ হাপ পাইতে থাকে । 

ও 



৩৬৬ আযুর্রেদ-শিক্ষা। 

বিসুচিকারোগে-হিমাঙ্গ | বিহুচিকারোগে রোগীর শরীর শীতল 

বোধ হইলে, হাত ও পায় মুহুমুহুঃ স্বেদ প্রদান করা কর্তব্য, কিন্ত 

রোগীর শরীর ঘন্দীধিক্য বশতঃ শ্রীতল হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচনা 
করিয়। স্বেদ প্রদান করা আবশ্তক, কারণ ঘর্মাধিক্য বশতঃ শরীর শ্রীতল হইলে 
উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, বরং উহাতে অনিষ্ট 

হইবার সন্তাবনা। এবপ অবস্থায় অগ্রিবদ্ধক মৃতসপ্ীবনী সুরা (অভাবে 

ব্রা্ডি) ও ততৎসঙ্গে পুষ্টিকর পথ্য পেবনদ্বার৷ অনেক উপকার হয় এবং মৃগনাভি 

যৌগ বা নৃগমদীসব অখব] বৃহৎ কন্ত,বীতৈরব (মতান্তরে) সেবনদ্বারাও বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায়। অনেক স্থানে এইরূপ অবস্থায় শরীর শীতল হইবার 
কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিত্ত দ্বারাই শরীরের উষ্ণত। প্রকাশ পাইয়। 
থাকে, কিন্তু সেই পিত্তের ক্রিয়ার হাস বা বিকৃতি হইলে, আবার 
শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায় এবং ওষধ ও পুষ্টিকারক পথ্যাদি ছারা 

পিত্তের শমত। হইলে, শরীর পুনরায় উষ্ণ হইয়া থাকে। শ্রেম্বাধিক্য বশতঃ 

শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িলে এবং নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে 
বৃহৎ কম্ত,বীভৈরব, মৃগনাতি যোগ ও মুগমদ[সব প্রভৃতি উধ প্রয়োগ দ্বার! 

বিশেষ উপকার হর। 

বিসুচিকারোগে-জ্ঞানলোপ । বিহ্মচীরোগীর সংজ্ঞালোপ হইলে 

এবং নাড়ীর গতিন্র বিপর্য্যয় অথবা নাড়ীর গতি অনুভূত না হইলে মৃগ্- 

মদাসব, মুগনাভিযোগ বা মৃতসঞ্ীবনী প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় । এই 
অবস্থায় বৃহৎ কম্ত,বীতভৈরব ( মতান্তরে) সেবনে, অনেক উপকার পাওয়া 
যায়? কিন্তু বমনের প্রবলতাসত্বে বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব প্রয়োগে অনেক স্থানে 
তাদুখ উপকার-পাওয়া৷ যায় না; আবার অনেক স্থানে অন্থুপান বিশেষে উহা 
প্রয়োগে সমধিক উপকার দৃ্ট হয়। কিন্তু বিহ্চিকারোগের প্রবলা বস্থায় যখন 
অন্যকোন ওষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রোগীর জীবনের 

আশ! থাকেনা? তখন তাহার বয়স ও বলাবল বিবেচন! করিয়া) বৃহৎ সুচিকা- 
তরণ প্রয়োগ কর! একান্ত আবশ্তক এবং ওষধ সেবনান্তে ধের ক্রিয়া 
অন্ুতব করিয়া অর্থাৎ শরীর. উষ্ণ ও চক্ষু রক্তাত হইলে; শৈত্য দ্রব্যাদি 

পুঃনপুনঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 



অমিমান্দ্য,অজীর্ণ,বিসুচিকা,অলমক ও বিলম্িকা-চিকিৎসা । ৩৬৭ 

বিসুচিকারোগে-শিরোবেদনা | বিস্চীরোগে মাথায় উদ্বেগ ও 

বেদনা থাকিলে এবং শিরোদেশ অত্যন্ত উঞ্ণ হইলে, শীতল জলে কাপড় 

ভিঙ্গাইম্বা রোগীর কপালে তাহ। দ্বারা পুল্টিস প্রদান করিবে। চক্ষু রক্তবর্ণ 
হইলেও এরপ ক্রিন্ব! দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়] থকে । 

বিসুচিকারোগে-শ্বাস। বিশ্ষচীরোগে বক্ষঃ্থলে শ্েম্া প্রারশঃ 

আবদ্ধ হয় না এবং প্রবল দাস্ত হওয়ায় বাদুর মন্থুলোৌম বশতঃ শ্বাসের 
বেগ তাদৃশ প্রবণ হয় না, কিন্তু উদরাপ্পান দীঘকাল স্থায়ী হইলে এবং 
গ্নেন্সার প্রকোপ থাকিলে শ্বাস প্রবল হইতে দেখা যায়; সেই অবস্থায় 

গ্াসচিন্ত।ম্ণি, বৃহ শ্বানচিস্তামণি বা বৃহৎ কফ্কেতু প্রন্থতি ওুধশূ প্রয্নোগ 

কর। কর্তব্য । 

উত্কট বিশ্চীরোগে প্রধানত? বাধুর অন্ুলোমতার জন্য বিবিধ ষধ 
প্রয়োগ এবং উদরাগ্নান ও মৃত্ররৌধ নিবৃত্তি ও শারীরিক উঞ্ণত।, রক্ষার প্রতি 

যন্তবান্ হওয়া একান্ত কর্তন্য। পৃর্বোল্লিখিত লক্ষণ সমূহ একবার কথঞ্চিৎ 

শিনৃশ্ত হইয়া পুনরার প্রকাশ পাইতে দেখা বায়, এই জন্য বে পধ্যস্ত নাড়ী 
প্রকাতস্থ ও ক্ষুধার উদ্রেক না হর, ভাব অ্রপথয প্রান করা শিতান্ত 

গঠিত; বিশেবতঃ ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে অন্নপগ্য প্রদ।ন করিলে, রোগ 

পুনরায় প্রকাশ পার অথব] উদরামন়, হর প্রভৃতি উদ্পন্ন হইতে দেখা যায়। 

দুতরাং ক্ষুধার উচ্রক ন। হও পর্যগ রোগীকে বধমপ্ত (বাপি) ও অন্লমও 
্রস্থতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে এবং যথারীতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, পুরাতন 

ভুলের অন, ক্ষুদ্র টাটকা মতগ্তে্র ঝোল প্রভৃতি পথ্য দিবে। 

বিহ্চিকারোগ অন্টান্য কারণেও উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তাহ। পূর্বেই বর্ণিত 

হইরাছে। খতুপরিবর্ভন, গীগ্সাতিশষ্য, রোগের আক্রমণ দর্শনে মনে 
তয়ের উদ্রেক ও জলবাঘুর দৌধষ প্রনৃতি কারণে আমাদের দেশে যে 

সমস্ত বিশ্ুচিকার উৎপত্তি হয়, তাহাতেও লক্ষণতেদে পুর্বোক্ত ওষধ এবং 

বাহ প্রলেপার্দি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়। থাকে; যে সমস্ত 

বিচিকারোগে শীদ্বই অর্থাৎ ২। ১ বার দাস্ত বা বমন হইয়াই নাড়ীর গতির 
বিপর্ধ্যর হয বা! নাড়ী একেবারে অনুভূত হয় না, সেই সমস্ত বিহ্ুচিকারোগে . 



৩৬৮ আযুর্ববেদ-শিক্ষা | 

ওষধ প্রয়োগ করিবারও সময় পাওয়! যায় না অর্থাৎ শীপ্বই রোগী মৃত্যুযুখে 

পতিত হয়, কখনও বা আশু বিপদ জনক ২|১টী লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই 
রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সাজ্ঘাতিক বিস্চীরোগে ২। ১ টী লক্ষণ 

প্রকাশ পাইবামাত্রই যে সমস্ত ওষধে শরীরের উষ্ণতা অথ5 বাতাদির 

অন্থলোমতা রক্ষা হয়, তাদ্বশ ওধধ প্ররোগ করা কর্তব্য । যেহেতু বিহৃচী- 
রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিকাংশ স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং 

যাহাতে উদরাঞধান নিবৃত্ত থাকে ও দান্ত, প্রত্মাব প্রভৃতি বন্ধ না হয়) তজ্জন্ 

পুর্ববোক্ত ওষধ সমূহ প্রয়োগের প্রতি মনঃসংযোগ করা মাবশ্যক ; বিশেষতঃ যে 
ঘরে এ রোগ প্রকাশ পার, সেই ঘরের বা সেই বাটীস্থ অন্তান্ত ঘরেও জল 
বামু যাহাতে রোগীর মলমৃত্র দ্বার! দূষিত হইতে না পারে, তাহার প্রতীকার 
করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত]হ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যেক ঘরের 
বায়ু সংশোধনার্থ গদ্ধক ও ধুনা আলান উচিত এবং জল উষ্ণ করিয়া! কাঠের 

কয়লা ও বালুক1 দ্বারা তাহ! সংশোধন করিয়া পান করা আবশ্যক। 

যখন বিন্চীরোগ সংক্রামক হইয়] দেশ ব্যাপ্ত হয়) তখন গ্রামবাশীর মনে 

একটা ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহ! নিবারণার্থ গ্রামে পূজা ও হরিনাম কীর্তনাদি 
করা কর্তব)। 

অলনকরোগে যদিও বাধু ও শ্রেম্সা। উভয়ই প্রকুপিত হয়, তথাপি সর্বদা 

উদরাগ্ান এবং মল ও মুত্ররোধ প্রন্তি বায়ুক্র প্রকোপ লক্ষণই অনেকাংশে 

প্রকাশ পাইয়| থাকে । বিস্বচীরোগে যেরূপ বমন এবং দাস্ত হম, অলপকরে[গে 

তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে) মল, মুত্র অনির্গমন হেতু 
রোগী যাতন।র অস্থির হয, অনেক স্থানে পিচ.কারী প্ররোগ দ্বারাও উদর 

মল নির্গত এবং মুত্রকারক ওধধ প্রয়োগ দ্বার! মূত্র নির্গত হয় না; সময় সময় 
কাহারও তৃষ্ঝ বা উদগার প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্ব 

প্রথমে রোগীকে বমনকারক করঞ্জাদি-পানীয় বা অন্তান্ত যোগ প্রয়োগ 
দ্বারা বমন করাইবে, বমন দ্বারা দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হয়, কিন্তু বমন 

না হইলে উদরাগ্জান নিবৃত্তিকারক ওষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। বার 
প্রতিলোমতা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বায় অন্ুলোম হইলে রোগ 
ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ও দাস্ত প্রঅ্াব সহজেই হইয়া থাকে; সুতরাং 



তাগ্িমান্দ্য,অজীর্ণ,বিসুচিকা, অলসক ওবিলম্মিকা-চিকিৎসা। ৩৬৯ 

দারুষটক প্রলেপ অথবা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে, অথবা কাজি 

অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটী পাত্র পূর্ণ করত এ পাত্র দ্বারা, যাবৎ আগ্মান 
নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ উদরে যুছুমুহঃ দ্বেদ প্রধান করিবে। ফ্রানেলের 

বন্্রাদি উষ্ণ করিয়া তাহ! দ্বারাও উদরে স্বেদ প্রদান কর! যাইতে পারে 
কিন্তু রোগের প্রবলত1 লক্ষিত হইলে, দারুষটকপ্রলেপ বা ববপ্রলেপ প্রদান 
কর! আবশ্যক; অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য রোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া 

বিশেষ উপকার লক্ষিত হইয়াছে। রোগী পিপাসাক্রান্ত হইলে £ভাজা 
ধনে তিজান জল অল্প পরিযাঁণে পান করিতে দিবে। উদরাগান নিবতির 

সঙ্গে নৃত্রসঞ্জননার্থ বটপত্রী-প্রলেগ অথব] বিস্বিকাগ্ভ-গ্রলেপ বস্তি স্থানে 
প্রয়োগ করিলে মৃত্রনির্গত হঘ; এই “অবস্থায় চতুন্মখরম বা চিস্তামণিরস 

প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমকাব্রক ওঁধধ আত্যন্তরিক প্ররোগ করা যাইতে 

পারে। রোগীর দাস্ত বন্ধ হওয়! প্রযুক্ত উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে 

প্রিকট। ছ্যবন্তি, ফলবর্তি বা ঙিঙ্গগ্যবর্তি গুহদেশে প্রদান করিবে, উহাতে 

বারুর অন্নুলোমত! সম্পাদন ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে । এই সমস্ত বাহ 

ও আত্যন্তরক ওধধ প্রয়োগে রোগীর উদরাগ্প।ন নিবৃত্তি এবং মলমুত্রের 

নির্গমন দ্বারা রোগের প্রকোপ হাপ হইলে, রোগীকে হিঙ্গ্টক চুর্ণ, অগ্রি- 
মুখচর্ণ, মহ! শঙ্ঘবটী বা গুড়াষ্টুক প্রভৃতি গুধধ প্রয়োগ করিবে। রোগের 

গুনরার আক্রমণের আশঙ্কা থ|কিলে বিরেচনার্ ত্রিবৃতাদি বটিকা ব৷ সুকুমার 

মোদক এবং তত্পঙ্গে চতুনুখিরস ব| চিন্তামণিরম প্রভৃতি ধধ বোণীকে 

ধিনে ২। ১ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ শির্বতি হইলেও 
যাহাতে প্রতহে কোষ্ঠশ্ুদ্ধি থাকেঃ তাদুশ ওষধ ও ব্যবস্থা কর| বিশেষ 

আবগ্তক্ক। রোগ পুরাতন হইলে অধব। পুনরায় উন্ধপ আক্র।গ্ত হইবার 

পুর্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে কিছুদিন নিয়মপুব্বক ওষব ও পথ্য 

প্রদান করা কর্তব্য। রোগের পুরাতন অবস্থার উদরে বিষ্ুতৈল মর্দন 

এবং চিন্তামণিরস ব! চতুদ্বৃথরস প্রভৃতি ওধধ সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে 

পারে। | | 
. বিলঘ্বিকারোগেও অলসকরোগের ন্যায় কষ্টদায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

এই রোগেও উদরাগ্নান এবং ভুক্তদ্রব্যের উর্দা ও অধো গমন ক্রিয়ার ১. 



৩৭০ আধুবের-শিক্ষা | 

অগ্থথ! পরিলক্ষিত হয়; ভুক্তদ্রব্য সকল একভাবে অবস্থিতি করে। রোগের 

প্রারস্তে লবণ মিশ্রিত জঙ্গ পান করাইয়া বমন করাইলে অনেক উপকার 

দর্শে; কিন্তু বমনের সময় অতীত হইলে বমন করাইবার চেষ্টা দ্বার! 

প্রারশঃ বমন হয় না; এইরূপ অবস্থাত্ব.উদরাঞ্ান নিবারণার্থ ববপ্রলেপ, 
দারুষট্ক-প্রঙ্লেপ এবং যৃত্র সঞ্জননার্থ বটপত্রীপ্রলেপ বা! আমলকী প্রলেপ 
বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিবে । উদরাখন নিবারণ এবং কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য 

ফলবর্তি, ত্রিকটা ্ যবর্তি বা হিঙ্গ!গ্যবর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

বিলবিকারোগের প্রবলাবস্থার অলসকরোগের স্তায় অন্যান্ত আত্যন্তরিক 

ওষধ প্রয়োগ করিবে; এবং পুরাতন অবস্থায় অগ্নিবর্ধক ও বায়ুর অন্ধ 

লোমকারক ওধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । অনেক চিকিৎসক এই অব" 

স্থায় নিরহণ ( পিচকারী ) প্রয়োগ দ্বার! দাস্ত করাইবার চেষ্টা 
করেন, কিন্তু বর্তি প্ররোগ দ্বারাই এ কাধ্য সাধিত হইতে পারে; 

বিশেষতঃ এই রোগে বায়ু এত প্রবল হয় যে, উদরাগ্ান নিবৃত্তি 

হইলে বর্তি প্রয়োগ বা পি5কারি দ্বার! দাস্ত করাইবার চেষ্টা বিফল হইয়া 

থাকে । উদরাগ্ন।নের নিবৃত্তি হইলে। ধিরেচনার্থ সুকুমার মোদক প্রন্থৃতি ওবধ 

গ্রায়োগ করা উচিত । 

অগ্রিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিদৃচিকা, অলসক ও বিলম্ষিকা 

রোগে-ওষধ। 

বচাদিপানীয় । আমজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা। দেহের গুরুত। ও উদগ[র 

প্রকাশ পাইলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে! ইহা সেবনে বমন 

হইলে অজীর্ণ দোষের শাস্তি হয়। 

বচাদিপানীয়। বচচুর্ণ ১ তোলা ও চেন্ধব লবণ ১ তোলা ॥ উভয় দ্রব্য একত্র মি্রত 

করিঘা /১ সের পরিমিত উষ্ণ জলে গুলিয়৷ আক পান করিতে দিবে। 

পিপ্লল্যাদি পানীয় । আযাজীর্ঘরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা। 

: ভুক্ষপ্রব্যানুরূপ মধুর। লবণ বা তিক্তাদদি রসযুক্ত উদগার প্রকাশ পাইলে, এই 



অগ্নিমান্দ্য,অজীর্ণ,বিমচিকা,অলদক ও বিলম্বিক1-চিকিৎসা |” ৩৭১ 

পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা! পেবনে বমন হইলে; অজীর্ঘ 

দোষের নিবৃত্তি হয়| 

পিগল্যাদি পানীয় পিপুল, বচ ও সৈদ্ধব লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ॥4* আনা 

পরিমাণে লইনা /১ পের শীল জলে দিঞ্রিত করিয। আকগ পান করিতে দিষে। 

করগ্জাদি পানীয় | অলনক বা বিলগ্বিকারোগে উদরাধু।ন এবং দাস্ত 

ও এ্রশজাব বন্ধ হইব|র উপক্রম হইলে, এই জল রোগীকে আক পান করিতে 

দিবে। ইহা পেবনে বমন হইলে দোষ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়। 

করঞ্রাদি গানীয়। ঢরহরকরপ্নফল, নিছাল, আগাঁওবীজ, গুল, শ্বেওতুলসী ও ইন্জর- 
যব; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ম্লিত ২ তোলা, জল ঢুই সের। শেষ একসের | 

ধন্যাকক্কাথ | আমাজীর্ণরোগে রোগীর উরে বেদনা, দেহের গুরুতা, 

বমনবেগ বা ভূজদ্রব্যান্ুরূপ উদগ!র প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে 

পান করিতে দিবে। ইহ] দ্বারা অজী্ণ দোষ এবং উদর বেদনার নিবৃত্তি ও 

মুত্রাশয় বিশোধিত হয়। 

ধ্াক কাথ। ধনে ও শু ইঠাদ্র প্রতে'কের ১ তোল! লইয়া অর্দাসের জলে গিদ্ধ 

কবিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট খাকিতে ছাকিয়। রে'গীকে পান করাইবে। 

উড় ম্বর বোগ। তীক্ষাগ্রিরোগে রোগীর ভূজদ্রব্য অতি অল্প কালের 

মধ্যে ীর্ণ হই! পুনরায় তভোজনেচ্ছা৷ বলবতী হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে তাহাকে এই উধধ দ্রিনে হই তিনবার ও রাত্রে ২। ১ বার পেবন 

করিতে দিবে। 

উড়ম্বর যোগ। বজ্ঞডুধুরের ছাল স্তনহূদ্গে গেষণ করিয়া বটিকা করিবে। মীত্রা ৯ এক" 

তোলা হইতে ২ ছুই তোলা। 

উড়্বর পায়প। তীক্ষা্র বাতির তোজনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইলে 

এই পার তাহাকে দিনে ও রাত্রে আহার কালে খে আহার করিতে 

দিবে। 

উড, পায়স। যক্জডূমুরের ছা লচূরণ 4* গোয়া ও তল ।*গোয়। লইয়া উপণুক্ত পরিমাণে 

স্তনদ্প্ধ প্রদান করিবে এবং কিঞ্চিত জল মিশ্রিত করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। 



৩৭২ আয়ুর্যেদ-শিক্ষা | 

বড়বানল চূর্ণ অগ্রিমান্যরোগে ভুত দ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক 

এবং তজ্জন্ত অরুচি) অলসত। ও কার্ষেয অনিচ্ছ! প্রন্ৃতি লক্ষণ বিগ্মান 

থাকিলে, এই ওঁধধ উষ্ণজল সহ প্রথতে ও অবস্থা ভেদে সন্ধ্যার পর সেবন 

করিতে দ্বিৰে। বিষমাগ্রিরৌগেও অযথানিয়মে অর্থাৎ কোনও দ্বিন কাল 

বিলম্বে কোনও দিন নিয়মিত সময়ে অশ্নের পরিপাক ক্রিন। সমাধা হইলে, 

এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বাতান্থলোমক এবং কোস্ঠ- 

সুদ্ধি কারক। 

বড়বানল চূর্ণ। সৈদ্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ, রক্ত- 

চিতা ৫ ভাগ, শ্তঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ; এই সমস্ত চরণ একত্র মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা ৪, জান] । 

দৈন্ধবাগ্ চূর্ণ | অগ্রিমান্দ্যরোগে দীর্ঘকালে তুক্তদ্রব্যের পরিপাক, 

কার্য্যে অনিচ্ছা ও অলসতা! প্রস্তুতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং বিষমাগ্রিরোগে 

অযথানিয়মে তুক্তপ্রব্যের পরিপাক, উরে নানাবিধ শব্দ ও বায়ুর অবরোধ 

অনুভূত হইলে, এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে এবং অবস্থা ভেদে সন্ধ্যার গর উঞ্ণজল 
সহ সেবন করিতে দিবে। 

সৈন্ধবাগ্ঠ চুর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মুল, হ্রীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপল, সোহাগার- 

খৈ, শুঠ, চৈ, যমানী, মৌরী ও বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত 

করিবে। মাত্র! /* আনা হইতে ।* আনা। 

হিঙ্গ টক চূর্ণ । বিষমাগ্রিরোগে হথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না 

হইলে এবং উদরে বায়ুরোধজন্ত বিবিধ শব্ধ অন্কুমিত হইলে, এই বধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঝিষ্টন্ধাজীর্ণে পেট ফাঁপা, উদরে বেদন! ও 
কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্মান থাকিলেও এই চুর্ণ ব্যবস্থা করা যায়। 
অনুপান-্-উষ্জল । 

হি ষ্কচূর্ণ। প্রস্তত বিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ত্রষটব্য। 

স্বল্প অগ্নিমুখ চুর্ণ | বিবমাগ্সিরোগে ভুভত্রব্য যথাসময়ে পরিপাক ন 

হওয়ায় শরীরে বিবিধ গ্লীনি বা উদরে নানারপ শব হইলে, এই ওঁবধ 

রোগীকে সেবন করাইবে। ঝিষ্নাজীর্ণে কোষ্ঠবন্ধ। উদরাধান ও উদরে 



অগ্নিমান্দ্য,অজীর্ণ:বিসৃচিকা,অলদক ও বিলম্বিক।-চিকিৎসা। ৩৭৩ 

বেদন! প্রত্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে; ইহ! রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা 

যার়। এই ওধধ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বাতান্থুলোমক এবং অগ্নিবর্ধক । অলসক 

ও বিলবিকারোগেও এই ওষধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যার 
পর প্রযোজ্য । অন্ুপান--উঞ্তজল । 

স্বল্প অগ্রিমূখ চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

হিঙ্গদ্যলেপ | ঝিষ্ন্ধাজীর্” আমাজীর্ণ ও বিদগ্জাজীর্ণরোগে বিবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীর উদবে লেপন করিয়া দিনে নিজ্রা 

যাইতে উপদেশ দিবে । অঙ্গীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুখকর গধধ। 

ইহাতে অজীর্ঘদোষ দূরীভূত হয়। 

হিঙ্গ।াদ্যলেপ | হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও দৈদ্ধব লবণ; এই সকল ভ্রব্য সমভাঁগে 
লইয়া! জলে মর্দন করিয়া! উপরে প্রলেপ দিবে । 

ভাক্করলবণ। বিষমাগ্রিরোগে ভুক্তদ্বব্য যথাসময়ে পরিপক না হইলে 

ও তজ্জন্ বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্ন্ধাজীর্ণ বা আমাজীর্ণরোগে 

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, কোষ্ঠবন্ধতা, উদরে শূল, মলের পিচ্ছিলত। ও অপ 

যল নির্গমন, কখনও পাতলাদাস্ত বা আম বুূসের অপরিপাক বশতঃ বিবিধ 

বাতবেদন। প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই খঁধধ উঞ্ণজল সহ প্রাতে ও 

সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । ইহ! প্রাত্যহিক অঙ্জীর্ণদোষে ও রূনশেষাজীর্ণ 

প্রস্থতি রোগেও ব্যবস্থা কর! যায়। 

[স্করলণণ। প্রস্ততবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

রূহ অগ্রিমুখ চূর্ণ | বিষমাগ্িরোগে অযথাসময়ে ভুজদ্রব্যের পরি- 

পাক ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব ও অগ্নিমান্্যরোগে পুরাতন অবস্থায় রোগীর 

ভুক্ত দ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক হেতু বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে, এই ওধধ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বহুকাঁলের আমাজীর্ণ ও বিইন্ধাদীর্ণরোগে 

এই ওষধ সেবন দ্বারা উপকার দুষ্ট হয়। প্রীহা ও গুল্মাদিরোগেও এই 
ুধধ প্রয়োগ করা যায়। দিনব্যাপী পপ্রাত্যছিক অজীর্ঘরোগে ইহা. 
উৎকষ্ট উধধ। এই ওধধের আবিষ্কারকর্তী) এই ওধধকে ঘ্বত 

২৯ 



৩৭৪ আযুর্ববেদ-শিক্ষা | 

মিশ্রিত অন্র ও ব্য*নাদ্দির সহিত মিলিত কৰ্িয়! সেবন করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। 

বৃহৎ অগ্রিমুখ চুর্ণ| যবক্ষার, সাজিমাটী, রজচিতাশূল, আকনাদি, করপ্রমূলের ছাল, 

বিটুলবণ, সান্তার লবণ, সৌবচ্চল লবণ, করকচ_লবণ, সৈদ্ধবলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, 
বামনহাঁটায়ছা ন, বিঙ্গধীন, হিং, কুঢ়, শটার পালো, দারুহরিদ্রা, তেউড্রীমুল। মুখাঃ বচ, 

ইন্দ্রব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পণী, কুষ্খজীরা, অন্নবেতস, তেঁতুলের খোসাভম্ম। 

যমানী, দেবদার, হরীতকী, আতইষ, বিস্তাড়কবীজ, হবুনা, সৌদালফলের শাস, 

তিল-নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষ।র, শঙঞ্জিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, 

পলাশের জার, অগ্নিতাপে উষ্ধীকৃত ও গোমুত্রে নিমজ্জিত মণ্ডরভল্ম, এই সকল দ্রব্যের 

সৃধ্প চূর্ণ সমভাগে লইয়া টাবা লেবুর রসে ৩ দিন, কীজিতে ৩ দিন এবং আদার 

রস দ্বারা ৩ দিন যথাক্রযে ভাবনা দিবে; অনন্তর চূর্ণ করিয়া রাখিবে। মাত্রা |* আনা 

বা॥* তোলা । 

হুতাশন রদ | অগ্নিমান্দ্যরোগে তুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে ও 

তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে অগ্নিষান্দ্য বশতঃ 

বিবিধ উদগ।র ও অন্তান্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ আদার রস 

সহ সেবন করিতে দ্রিবে। এই ওধধ অঙীর্ঁদোষে ও বিস্চিকারোগের 

প্রথমাবস্থায় ২। ১ বার দাস্ত হইলে প্রয়োগ করাবায়। অনুপান-_মুখার 
রুস মধু। 

ছতাণন রস। গন্ধক, পারদ ও সোহাগার খৈঃ ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং বিষ ৩ 

তাগও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রবোর স্ৃক্ষ চূর্ণ একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে ১ দিন 

মর্দন করিবে । বটা ১রতি। 

বৃহৎ হুতাশন রস । অগ্নিমান্দ্যরোগে তুজদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ 

হইলে এবং বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে ও আমাজীর্ণরোগে দেহের স্তন্ধত! 

এবং মলের বিরুতভাব লক্ষিত হইলে, এই ওষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা 
্রেম্সাধিকা জনিত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণদোষের উৎকৃষ্ট উষধ; কিন্ত 

বাতাধিক্য শরীরে বিশেষতঃ তীক্ষুবীর্য্য দ্রব্য সেবন দ্বার! বায়ুর প্রকোপ 

বশতঃ যাহাদের অজীর্ঘদৌষ প্রবল, তাহাদের পক্ষে তাদশ উপকারী নহে। 
অন্কপান--জল। 
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বুহৎ হুতাশন রস।| বিষ ৯ ভাগ, সোহাগ|র খৈ ২ ভাগ ও নরি5 ১২ ভাগ; এই সমস্ত 

দ্রবা একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে । বটা১রতি। 

অজীর্ণকণ্টকরন | অগ্রিষান্দ্যরোগে তুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরি- 

পাক, শত্ধীর ভার ও বেদন! অনুভূত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ 

উদগার ও বমনেচ্ছ। প্রভৃতি লক্ষণ গ্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । বাতাজীর্ণরোগেও অবস্থান্থুসারে ইহ! সেবনে উপকার পাওয়া 

যায়। স্রিগ্রদেহ ও পুষ্টধাতু সম্পন্ন ব্যক্তির অতিরিক্ত ভোজন দ্বার! 

বাতাজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার এই উধধ ব্যবহার করা উচিত। 

বিহ্ছচিকারোগের প্রধমাবন্থায় ২।৩ বার দাস্ত হইলে এবং কোন 

উপদ্রব উপস্থিত না হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্পান-_- 

অগ্নিমান্দ্যরোগে জল | বিশ্চচিকায়-মুখার রস ও মণু। 

অজীর্ণকৃণ্টক রস। পারদ, পন্ধক ও বিম প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মরিচ চূর্ণ ৩ ভাগ; 

এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কণ্টকারী ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটা 

তিন রতি। 

অগ্নিকুমার রস। অগ্রিমান্দ্যরোগের প্রবলাবস্থায় ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘ- 

কালে পরিপাক, উদগার ও শরীরের অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে 

এবং আমাঙীর্ণরোগে নানাবিধ রসপসংঘুক্ত উদগার, বমনেচ্ছ। ও অন্তান্ 

বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধর্ধ রোগীকে সেবন করাইবে। 

বাতাজীর্ণ, বিহ্ছচিকা ও গ্রথণীরোগের প্রথম অবন্থ।/য়ও ইহা ব্যবস্থা কর! 

যার়। এই ওধধে অপক দোষের পারপাক হয় এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় 

হইতে থাকে। অন্ুপান-জল। বিস্থচিরোগে- জীবপাচুর্ণ ও মধু বামুখার 
রস ও মধু 

অগ্নিকুমীর রস। প্রস্ততবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় ভ্রষটুব্য। 

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। অগ্রিমান্্য, আমাজীর্ণ, বাতানীর্ণ, রসশেষা- 

জীর্ণ ও অন্তান্ত যে সমস্ত অদ্দীর্ণ দোষরছিত অধচ সমস্ত দিনে ভূক্তপ্রব্যের 

পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়। সেই সমস্ত ঝোগে এই ওধধ অত্যন্ত উপকারী । 
এই ওঁধধ বাত, পিশ্তাি প্রক্ৃতিতেদে প্রায় সমস্তদেহে তুল্য উপকারী। 



৩৭৬ আয়ুর্বেেদ-শিক্ষা | 

ইহ|* ধারক, অগ্রিবর্ধক অথচ বায়ুজনিত উদরাগ্রানাদি বিনাশক। 

বিহ্ুচিকারোগের শেব অবস্থান উপদ্রব সমুহ দূরীভূত হইলে, মলের গাঢ়তা 
ও অধ্ির উদ্দীপনার্থ এই ওধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। অন্ুপান-_জীরাচুর্ণ 

এবং মধু ২।৩ ফোটা। 

বৃহৎ অগ্রিকুষার রস। প্রস্ততবিধি ৩১৩ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

লবঙ্গাদি বটী। অগ্রিমান্দ্য, আমাজীর্ণ এবং অজীর্ণদোষ সমুৎপন্ন 

বি্ুচীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগ করিলে পাচকাগ্নি 

বদ্ধিত এবং অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। তনুপান-জল। 

লবঙ্গাদি বটী। প্রস্ততবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ লবঙ্গাি বটা। অগ্রিমান্য ও আমাজীর্ণরোগে ক্ষুধামান্দ্য, 

বমনবেগ ও বিবিধ বস সংযুক্ত উদগ।বরের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এবং 

রোগীর অজীর্ণদোষে পাতলা জলের ন্যায় বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই 
ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা পেবনে পুরাতন অজীর্ণ 
ও অগ্নিমান্্যরোগ দুরীভূত হত এবং বাভাজীর্ণ রোগেও অবস্থা বিশেষে 

ইহ। প্রয়োগে উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে । বিহ্ুচিকারোশের পুরাতন অব- 

স্থায় পাতল।! বা আমপসংঘুক্ত দান্ত হইলে, এই ওষধ ব্যবস্থা কর! যাইতে 

পারে। অন্থপান-পানের রস ও মধু। বিহ্ঢিকা বা গ্রহণীরোগে জীরা- 

চুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্ততবাঁধ ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রঃব্য। 

অগ্রিতুণ্তী রদ । অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্দরোগে ভুজব্রব্যের দীর্ঘকালে 

' পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায়, পুনরায় ভোজনে অনিচ্ছা, শরীরে তারবোধ 
ও আলস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তির 
ক্রিমিজন্ঠ জর, সর্দি, মুখ হইতে থুথু উদশগীরণ ও সময় সময় বমন প্রভৃতি 

উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহাকে এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । অজীর্ণ- 

রোগে পাতলা! দান্ত হইলে, ইহা মৃার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে। 
অগ্নিতুণ্তী রস | রস; গদ্ধক, খিম, মমানী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সাজি মাটী, যব- 



অগ্নিমান্য,অজীর্ণ, বিসুচিকা,অলসক ও (বলঘ্িকা-চিকিৎসা। ৬৭৭ 

ক্ষার, রক্তচিতা, দৈদ্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচ. লবণ, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ; 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব সমান শোধিত কুচিলা চূর্ণ; এই সমুদয় এক 

করত গোড়ালেবু (জামীর) রসে মর্দন করিবে। বটী১রতি। 

ভাঙ্কর রণ | আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাঙ্ীর্ণ বা অগ্নিষান্দ্যরোগের বিবিধ 

লক্ষণ গ্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত, বক্ষঃ জালা 
উদরে ও নাতিমূলে শূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে 
দেবন করিতে দ্রিবে। বিস্থচিকারোগের প্রারস্তে অথবা উপদ্রবাদি বিনষ্ট 

হইলে এই ওধধ প্রয়োগ করা ঘায়। অগ্নিষান্দ্য ও অজীর্ণরোগে পানের সহিত 
বটা চর্বণ করিয়া! সেবন করিতে দিবে। 

ভাক্ষর রস | বিষ, পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলা, বহেড়1, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, সোহা- 

গ্রার খে ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও কড়িভম্ব ॥ 
ইঠাদের প্রতোকের চূর্ণ ২ তোলা, সমুদয়ের মমান লবঙ্গচুর্ণ; এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া 
জন্থীরের (গোঁড়ালেবুর ) রদে ৭ বার ভাবনা দিবে। ব্টী২রতি। 

শছাবটা | অগ্রিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বিদঞ্জাজীর্ণ ও বিষমাগ্সিরৌগের সমস্ত 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ বোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ইহা 

অগ্নিবর্ধক; কোষ্ঠাশ্রিত বাঘুর অন্ুলোমক, উদরাগ্মন ও অজীর্ণদোষ নাশক। 

তুক্তদ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ অন্রোদগার এবং তজ্জনিত বক্ষঃস্থলে ও হৃদয়ে 

আলা প্রভৃতি উপদ্রবঃ এই ওষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। অধোগত অমনপিত- 

রোগেও এই ৪ষধ প্রয়োগ করা ঘাইতে পাবে। রিশেষতঃ অজীর্ণদে|ষে 

উপরে বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাও এই ওষধে বিনষ্ট হয়। অন্ুপান--জল। 

পাতলা দন্ত হইলে মুখার রম বা তাজা জীরাচর্ণ ও মধু। 

শঙ্ঘবটী। পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিব ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোল! শখ্বভন্ম 

১২ তোলা এবং শু'ঠ, সাজিমাটী, হিং, পিপুল, সৈজ্ববলবণ, সৌধ্চল লবণ, বিটলবণ, 

করকচ.লবণ ও প.জালবণ, ইহাদের প্রত্যেকে ১* তোলা; এই সমন্ত চূর্ণ একত্র করত মর্দান 

করিয়া কাগজী লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে | বটী২ রতি। 

মহাশঙ্ববটা। আমাজীর্, ঝিষ্ন্াজীর্ঘ, রসশেষাজীর্ণ ও দৌধ রহিত ; 

দিনপাকী অজীর্ণরোগে এই ওষধ অতিশয় উপকারী। দীর্ঘকালের 

অ।মাজীর্ণ ও বিষ্রন্ধালীর্ণরোগেও ইহা প্রয়োগ কর] বায়। এই ওষধের 



৩৭৮. | আমুর্ববেদ-শি্ষা | 

প্রভাবে তুজদ্রব্য শীপ্রই জীর্ণ এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও দীর্ঘকালজাত 
প্রব্গ উদবাগ্মান ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে) অথ5 আমদোষ বিনষ্ট ও 

মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। অল্পদক ও বিলম্িকারোগে এই ওষধ 

প্রয়োগে প্রভূত উপকার গাওয়া যায়। প্রাতঃকালে সেব্য। অন্ুপান- 

উঞ্ণজল । | 

মহাশখ্বটী| শথভম্ম, বিট.লবণ, সৈম্ধবলবণ, করকৃচ, লবণ গাস্তার লবণ, সৌবর্চল- 

লবণ, উচুলধোপার ক্ষার, ১, পিপুল। মরিচ, হিং বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও বগ্ত। এই 

সকল দ্রব্যের চর্ণ সঘভাগে লইবে। সমস্ত জ্রবা একত্র নর্দন করিয়া আপাওরস, রক্ত'চতার- 

মূলের রস (অভাবে কথ), জন্বীররদ (গোড়ালেবুর রদ ) ছোলঙ্লেবুররম, টাবালেবুররস, 

অন্নবেতস, আলকুলশাক, তেঁতুল, কুপন ও করপ্র; এই সকল অন্ন দ্রব্যের কাথ দারা যথা ক্রষে 

মাত সাত বার ভাবনা দিবে এবং ওধধ অন্লরদ হইলে ভাবনা ণেন হইয়াছে বুঝিবে। 

বটিংরতি। এই উবধে লৌহ ও বঙ্গ প্রদান না করিলে ভাহাকে শথ্ববটী কহে, তাহাও 

পূর্বববৎ গুধশালী | 
£ 

ভ্রিফলালৌহ। তীক্ষাগিরোগে অগির গ্রবলতা বশত! ভুজত্রব্য অতি 

শীন্র জীর্ণ হয় এবং ভোঞনেচ্ছা! অতীব বলবতী হর, শিল্তের খিকৃতি বশতঃ 

এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

অনুপান- ছুগ্ধ বা জল। 

অিফলালৌহ। হরীতকী, আমল| বহেছা' মুখা, খিউুঙ্গ। ইুচিনি, পিপুল, আাপাদ- 

বীজ; এই মক্ল দ্রব্য সমভাপ এবং সর্ব সমান লৌহ; এই মদস্ত একত্র শিশ্রিত করিয়। 

জলে মর্দন করিবে। বটা ৫ গাতি। 

স্বকুমারমৌদক | বিষট্াজীর্পে গোগীর কোষ্টবন্ধতা ও উদরাগ্জা 

থাকিলে, এই. $ধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে? কিন্তু যে সকলব্যক্তির 

নিয়মিতরূপে কোষ্ঠবন্ধ না থাকে অর্থাৎ কোনও দিন কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং 

কোনও দিন পাতল! দাস্ত হয়, তাহার্দিগকে ইহ] প্রদান করিবে না। এই 
&ষধ উদ্দাবর্ত ও আনাহরোগে অত্যন্ত উপকারী। স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্ত 

ব্যজির পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী । প্রাতঃকালে বা রাত্রে ভোজনান্তে 

সেব্য। অনুপান-জল। " 

্টকুমার মৌদক | পিপুল' গিপুলমূল, "8, মরিচ, হযীতকী, আমলক্কী, রক্তঢিতা, অভ্র, 



অগ্িমান্দ,অজীর্ণ,বিসৃচিকা,অলসক ও বিলম্িকা-চিকিৎসা। ৩৭৯ 

গুলঞ্জের পালে! ও কট কী, ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ২তোলা, দস্তীমুল চুর্ণ ৬ তোলা, তেউড়ী- 

মূল চূর্ণ ১৬ তোলা, ইক্ুচিনি ২৪ তোলা যথানিয়মে চিনির পাক শেৰ হুইলে পায় অবতরণ 

করিয়া সমস্ত চূর্ণ প্রদান করত আলোড়ন কিবে; অনন্থর উপযুক্ত মধুসহ মোদক প্রস্তত 

করিবে। মাত্রা |» আনা হইতে ১ তোলা । 

ত্রিরতাদিমোদক | বিদগ্ধাঙ্ীর্ণে, আমাজীর্ণে, অধিমান্দ্য ও বিবিধ 

কারণে অগ্নির বিকৃতি হইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

অযপিত্তরোগে অগ্রিমান্দ্যাবস্থায় বিশেষতঃ দাস্ত বন্ধ; হাত পা জ্ব।লা! ও অরুচি 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকীশ পাইঙ্পে, এই উষধ সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। 

অনুপান -ভ্বল। 
তিবৃতাদিমোদক | তেউড়ীমুল, দভ্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল ও রক্তচিত1; ইহাদের 

প্রতোকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলঞ্চের পালো৷ ৪০ তোলা, শুঠ চূর্ণ ৪* তোলা, ইক্ষু চিনি 
২৪০ তোলা।॥ এই সমস্ত ছারা যথানিঘ়মে মোদক প্রস্তত করিবে । মাত্রা ॥* তোলা 

তষ্টতে ১ তোলা । 

লবঙ্গাদ্যমোদক | বিদগ্ধাজীর্ণরোগে অযনে।দগার, পাতলা দাস্ত, ঘর্্ব ও 

বক্ষঞ্থলে জাল! প্রত্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । এই ওঁষধে দীর্ঘকালের অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়।- 
পিত্তাতীপারের পুরাতন অবস্থার এবং অধোগত অগ্পিত্তরোগে দাস্ত 

বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিগ্ভমান থাকিলে, ইহা! অমুতের ন্যায় উপকারী। 

অন্ুপান-স-জল | 

লবঙ্গাঘ্ঘমোদক | লবঙ্গ, পিপুল, শু, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা,-নাগেশ্বর, তগরপাদুকা, 
এলাইচ, জাতীফল ৰংশলোচন, কট ফল, তেজপাতা, পদ্মু বীজ, রক্তচন্দন, কাঁকোলী, অগুরু, 

বেণারমুল, অভ্র, কপ'র, জয়িত্রী, মুখা, জটামাংসী, যবতগুল, ধনে ও শুল্ফা, ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান লবঙ্গ চূর্ণ; লবঙ্গচূর্ণসহ অন্যান্য চুর্ণের সমষ্টির 
দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথাবিধানে মৌদক পাক করিবে। মাত্রা ॥* তোলা হইতে ১ তোলা। 

মুস্তকারিষউট । আমাীর্ঘ অথবা! অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রথম বা মধ্যা- 

বস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিস্ুচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় 
পাতল! দাস্ত। অগ্নির দুর্বলত| এভৃতি উপপর্থ উপস্থিত হইলে, রোগীকে 
এই ধধ সেবন করিতে দিবে । আমগ্রহণীরোগে বা সংগ্রহ গ্রহদীরোগে 



৩৮০ আয়ূর্বেদ-শিক্ষা । 

আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে, এই উষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা 
সন্ধ্যাকালে বা প্রাতঃকালে একবার সেব্য। 

মুস্তকারিষ্ট। মুখা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ দের, খেদ ৬৪ মের । এই ক্কাথ ছাকিয়া 

লইয়! ইহার সহিত ইদ্ষুগুড় ৩৭|* সের, ধাইপুষ্প ২ সের এবং যমানী, শুঠ, মরিচ, লব্জ। 

মেথী, র্তচিতা ও জীর1; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ১৬ তোল। মিশ্রিত করিয়া একটা! যাটার 

পাত্রে ১ মাস কাল মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, যেন পাত্রের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়, 

অনন্তর ১ মাস পরে ওবধ ছাকিয়া কাচ পাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা 

হইতে ২ তোলা। 

অন্বতহরীতকী | ঝিষটনবাজীর্টরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, উদর, কটিদেশ ও গ্রীবা 

প্রভৃতি স্থানে বেদনা; উরে গুড় গুড়, শব্ধ, উদরায়ান, উদরে বাু পুর্ণত। 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
আনাহ, বাতজ অর্শঃ এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার 

পাওয়া যায়। এই ওষধ নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় সমান ফলগ্রদ। 
ইহা! সেবনে কোঠ্ঠগুদ্ধি ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয় এবং পাঁচকাগ্ি বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। অনুপান--জল। 

অমুতহরীতকী। উৎকৃষ্ট সপন্ক হরীতকী ১০*টী লইয়া! উপঘুক্ক পরিমাণ তজ্জে সিদ্ধ 

করিবে; অনন্থুর সাবধ।নে এ হ্রীতকীর মধ্যস্থিত বীজ এরূপ ভাবে ফেলিয়া! দিবে, থেন 

হরীতকী ভগ্র না হয়, পরে শু'ঠ পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা, বিটলবণ, 

সৈজ্ধব লবণ, মৌবচ্চললবণ, সান্তারলবণ, করকচ. লবণ, 'হিং, যবক্ষার, সাজিমাটী, কৃষ্ণ- 

জীর! ও ঘমানী এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ সমভাগে লইয়া চূর্ণ সমষ্টর অদ্ধ ভাগ তেউড়ীমুল- 

চূর্ণ পূর্বোক্ত চুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে সমস্ত চূর্ণ চুকাপালঙ্গের রসে ?বার 
ভাবন] দিয়া আর্ত অবস্থায় এ শৃন্ত গর্ভ হরীতকীর মধ্যে পূর্ণ করিবে এবং রৌন্রে কিঞ্চিৎ 

গু করিয়া একটী পাতে রাখিবে। প্রত্যহ উহীর ১টা হরতকী মর্দন করিয়া! জলসহ্ 
প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। 

অগ্নিদ্বুত। অগ্রিমান্দ্যরোগ পুরাতন হইলে, আমরম কর্তৃক হৃদয়, 

পার্থ ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা) এবং পিত্তের বিপর্ধ্যয় বশতঃ ক্ষুধা- 

মান্দ্য, সময় সময় দাস্ত, বন্ষঃস্থলে জালা ও দৃষ্টির হানি প্রভৃতি উপসর্গ 
উপস্থিত হয়, এইক্ধপ অবস্থায় বামু ও পিত্তের বৈষম্য বিবেচনা করিয়া 



অগ্নিমান্দ্য,অজীর্ণ,বিসুচিকা,অলসক ওবিলম্বিকা-চিকিওসা। ৩৮১ 

রোগীকে এই ঘ্বত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্ত অথচ 
অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদ্বিগকে ইহা! ব্যবস্থা কর] বিধেয়। কিন্তু যে সকল 

ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য বশতঃ প্রায়শঃ জলবৎ পাতলা! অথব। আম সংযুক্ত 

মল নির্গত হয়, তাহাদিগকে ইহা! ব্যবস্থা করিবে না?) বিশেষতঃ বালক, 

নবপ্রহৃতি এবং জর, কাস, সর্দি প্রভৃতি রোগাতিহত ব্যক্তির পক্ষে এই ঘ্বত 
প্রযোজ্য নহে। অপরাহ্ে সেব্য । অনুপান-- উষ্ণ ছাগী ছুগ্ধ। 

অগ্রিঘৃত। গব্যপূত ৪ সের | যথাবিধি মুচ্ছ1 পাক করিবে । দধি ৪ গের। কাজি ৪ সের। 

শক্ত ৪সের। আদার রদ ৪সের। কক্কার্_পিপুল, পিপুলমূলঃ চই, রক্তচিতা, গজ- 

পিপুল, হিং, সৈষ্ধবলবণ, বিট্লবণ, সাস্তারলবখ, করকচলবণ, সৌবচ্চললবণ, যবক্ষার, 
সাজিমাটী ও হবুষ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘ্বৃত পাক করিবে। 
মাত্রা ।* আনা হইতে ১» তোলা । 

অজীর্ণরোগে--ম্বর-চিকিৎসা । 

অগ্রিকুমার রস । অখিমান্দ্য, বিষমাপ্সি, আমাজীর্ণ ও বিষটন্ধাজীর্ণ- 
রোগে জর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে লবঙ্গচুর্ণ সহ এই ওধধের এক এক 
বটিকা সেবন করিতে দিবে । অজীর্ণত বশতঃ ২।১ বার দাস্ত এবং তৎসঙ্গে 

জর প্রকাশ পাইলে অথব। অজীর্ণ দোষে অত্যধিক পাতলা! দাস্ত ও তৎসঙ্গে 
জর থাকিলে শু ঠচুর্ণ কিন্বা ধনে ও শুঠের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে। এই ওষধ 
উদরাষয় অর্থাৎ অতীসারে মল পরিপক্ক হইলে অথবা! গ্রহণীরোগে আম 
সংযুক্ত পাতল! দাস্ত হইলে বা আমাতীসারের অল্প প্রকোপ অবস্থায় জর 
প্রকাশ পাইলে, ধনে ও শু ঠের কাথ বা মুখার রপ ও মধু অথবা ভাঙ্গা জীরা- 
চুর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। [ 

অগ্নিক্মার রস। প্রসপ্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় জষ্ব্য। 

মৃত্যুঞ্জয় রস। অগ্রিমান্দ্য বা অজীর্ঘরোগে পুরাতন অর যৃছুভাবে 

প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে অর্ধ তোলা জন্বীর' (গোড়ালেবুর) রস 
মহ সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অজীর্ণ দোষ'প্রবল হওয়ায় জরের বেগ অধিক 
হইলে, জন্বীররসের পরিবর্তে পানের রস সহ সেবন করিতে দেওয়া! উচিত; 

১৩ 



৩৮২ আযুর্ষেদ-শিক্ষা । 

যেহেতু জরের প্রবগাবস্থার আমরসের বৃদ্ধিহেতু অন্নরপাত্মক জন্বীররস সহ- 

যোগে গধধ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। 

ড়া রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 

গজীণরোগে-_-শিরঃশুল ও গাত্রবেদনা-চিকিৎস। | 

রযবাণরল । আমাজীর্ঘ, অগ্নিমান্ধ্য ও ঝিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে 

ক্রমশঃ কটিদেণ, গ্রীবা ও অন্ান্ত সন্ধিস্থান বা সর্ধাঙ্গে বেদন! অনুভূত 

হইলে, এই ধধ রোগীকে দেবন করিতে দিবে। অগ্ুপান-_নিপিন্দাপাতার 
রস ও মধু। অক্ীর্ণত| বশতঃ দাস্ত বা পাতল! মল নির্ণত হইপে, জীরা চূর্ণ 

ও মধু অথবা কেবল মাত্র জলনহ ধধ সেবন করিতে দিবে। জলবৎ পাতলা 
দাস্ত হইলে মুখার রস ও মধুসহ প্রযোজ্য। 

রামবাণ রস। প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য | 

শ্ৈত্মশৈলেন্্র রদ আমাজীর্ণ, বিষ্টন্বাজীর্ণ ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি 

রোগ দীর্ঘকাল. স্থায়া হইলে, তত্সঙ্গে শিরোবেদনা, চক্ষুর দুষ্টিহানি ও 
গারবেদন। প্রস্তুতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে এই. উষধ 

প্রত্যহ প্রাতে নিদিন্দাপাতার বদ বা পানের রদ ও মধুর সহিত সেবন 

করিতে দিবে। জ্রাদি রোগেও শিরোবেদন! এবং গাএ্বেদনা থাকিলে 

এই ওধধ প্রয়োগে উপকার হয়। 

ক্ে্শৈলেন্র রস। প্রস্ততবিধি ৯৫ ঠায় ষট্বয। 

বাতগজেন্্রসিংহ। অগ্িমানথয আমাজীর্ণ ও বিদঞ্জাজীর্রোগ দীর্ঘ- 
কাঁল স্থায়ী হইলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় কটিদেশ, হস্ত, পদ ও অন্তান্ত 
স্থানে বেদন| বিগ্বমান থাকিলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। বাতাজীর্ঘরোগে সর্বদ। কোষ্ঠকাঠিন্ঠাবস্থায় ইহ! প্রয়োগে শী 
উপকার পাওয়া যায় ন।। নিল্রীনি। চূর্ণ বা হরীতকীবাটা ও 
সৈম্বব লবণ। 

বাতগজেন্জ সিংহ। প্রস্ততবিধি ৩৫১ পৃষ্ঠায় ব্য । 
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অজীর্ণরোগে_-শৃল-চিকিৎসা | 

শুলহরণষেগ | অশ্থিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও ঝিষ্্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে 

ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ রোগীর আমাশয়, পকাশয় বা 

বস্তি স্থানে (নাতির নিয়ভাগে) কাহারও বা সমস্ত উদরে বেদন। প্রকাশ 

পার; অজীর্ণ দোষ হইতে এইরূপ বেদন। উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই 
গঁধধ উষ্ণ হৃপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । উদ্রের স্থান বিশেষে নিয়মিত কালে 

প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ওবধে উপকার পাওয়া যায়। অভীর্ণ- 
জনিত সাধারণ বেদনায় ইহা প্রযোজ্য নহে। 

শুলহরণযোগ। প্রস্ততবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

শঙ্খাদিচুর্ণ ৷ অগ্রিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও ঝিষ্টন্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে 

উদরের স্থান বিশেষে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণ 
লসহ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষে সাধারণ বেদন।য়, এই ওমধ 

প্রযোজ্য নহে । 

শঙ্গাদিচুর্ণ| প্রস্ততবিবি ১৫৭ পৃষ্ঠার ডষ্টৰা। 

বিসুচিকারোগে-_হিক। ও বমন-চিকিশুস|। 

চন্দ্রকান্তি রন | বিহ্ুচিকারোগে বমন উপস্থিত হইলে, এই ওঁধধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্মান এবং মল 

মুত্র রোধ অথব তঙ্জনিত কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা দেবন নিষিদ্ধ । 

অন্পান--শশারবী্ধ ও স্তনছুগ্ধ। 

চ্জকাস্তিরস। প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় ত্রষ্ুব্য। 

পিপ্লল্যাদ্যলৌহ | বিহ্ছচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন প্রকাশ পাইলে 

এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমনে তিক্তরস বিশিষ্ট নীল অথব] হরিদ্রাভ 

জলীয় পদার্থ নির্গত হইলে। এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

যাহাদের বমনে পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ওবধ 



৬৮৪ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা। 

অত্যন্ত উপকারী। বমনের সহিত হিককা প্রকাশ পাইলেও ইহা! ব্যবস্থা কর! 

যাইতে পারে। অন্ুপান-_-শশারবীজবাট। ও স্তনদুগ্ধ। 

পি্ল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তভবিবি ১৭ পৃষ্ঠায় দুষ্টবয। 

বষধ্বজ রস । বিস্চিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন লক্ষিত হইলে এবং 

বাম জনিত উপদ্ধব অর্থাৎ উদরাগ্নান ও 'মলমৃত্ররোধ প্রভৃতির নিৰৃত্তি হইলে, 

এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বিহ্ুচিকারোগের পুরাতন অব- 

স্থায় বাতশ্রেশ্বাগ্রধান রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ওধধ বন 
নিবৃত্তিকারক এবং ক্ষুধাবর্ধক। অন্কুপান--শালপাণীর রস। 

বুমধ্বজরস| প্রস্ততবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় ভু 

বিলুচিকারোগে-উদরাধাঁন, মল ও মৃত্ররোধ-চিকিৎসা। 

দারুষট কপ্রলেপ ॥ বিস্চিকারোগে অন্তান্ত উপদ্রবের সহিত 

অথব! কেবলমাত্র উদরাধা।ন লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ যথানিয়মে গ্রস্ত 
করিয়া রোগীর উদ্রে প্রলেপ প্রদান করিবে । ঘাবত উদরাগ্নানের নিবৃত্তি 

নাহর অব! পুনরার আগ্মানের আশঙ্ক। থাকে, ত|বৎ এই প্রলেগ প্রয়োগ 

কর। কর্তৃব্য। 

দন প্রলপ | প্রস্থৃঙাবায ১৫ পুগঘ জবা । 

যবপ্রলেপ। বিঃটিকারোগের প্রধলাবস্থায় অন্য।গ্ঠউপদ্রবের সহিত 

অথব1 কেবলমাত্র উদরাধু।ন প্রকাশ পাইলে,উদরে এই ওষধের প্রলেপ দিবে। 

ববপ্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দরষ্ব্য। 

চতুম্মুখ রস। বিসুচিকারোগে প্রশ্থাব বন্ধ, হাত পায় খাইল ধর! 

ও অন্তান্ত উপদ্রবের সহিত উদরাশ্বান লক্ষিত হইলে, এই ধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । অনুপান--চাউল ধোয়া জল। 

চতুন্মুধরস। প্রস্তীতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় ভর্টবা 

ক্ষীরযৌগ | বিহ্চিকারোগের প্রধল অবস্থায় উদরাগ্নান এবং তৎ* 

সঙ্গে প্রআাব বন্ধ হইলে, এই ওষব এক ঘণ্ট। অন্তর রোগীকে সেবন 
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করিতে দিবে । অন্থপান--সোর। ভিজান জল অথবা! পাথরকুচির রস। প্রঙ্জাব 

হইলে ওবধ সেবন বন্ধ করিবে। 

ক্ষারযোগ। ন্বর্ণদিন্দুর ও প্রবালভশ্ম ইহাদের প্রতোকের সমভাগ এবং যবক্ষ।র উভয়ের 

সমষ্টির তৃলা লইয়া পাখরকুচির রসে মর্দন করিনে। বটী ৫ রতি। 

বটপত্রী প্রলেপ । বিশ্মচিকারোগের প্রবল অবস্থার রোগীর প্রত্রাব 

বন্ধ হইলে এবং ততৎসঙ্ষে উদরাধ্ান প্রভৃতি অন্তান্ত উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, 
এই ওষধ দ্বার] বস্তিস্থানে প্রলেপ দিবে। প্রজ্রাব থারীতি পরিষ্কার হইলে 
প্রলেপ বন্ধ করিবে। 

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্ততবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় ড্রষ্টব্য। 

বিহ্বিকাদ্য প্রলেপ | বিস্চিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর প্রআাব 

বন্ধ হইলে ও তৎসঙ্গে উদরাধানাদি উপদ্রধ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ 

বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিবে । যাবৎ প্রআাব না হয়ঃ তাবৎ পুনঃপুনঃ 

প্রলেপ দিবে। 

বিশ্বিকাগ্ প্রলেপ । প্রস্তুতবিধি ৬* পৃষ্ঠায় ভষ্্ব্য। 

হিঙ্গ দ্য। বর্তি | বিচিকারোগে দাস্ত বন্ধ হওয়ায় উদরাখ(ন প্রকাশ 

প|হলে, এই বর্তি যথানিরমে প্রত করিন। মলন্বাবে প্রবেশ করাইবে। ইহ। 

শ্যণহারে দাপ্ত হয় এবং ভদগাশ্রানের শিরাতত হহয়। থাকে। 

হঙ্গদ] বর্তি। প্রস্ততবাধ ৬৭ পৃষ্ঠায় দষ্টন। | 

ত্রিকটুকাদ্যা বর্তি। বিস্কচিকারৌগে অধোগত বায়ু রুদ্ধ হওয়ায় 

দাস্ত ও প্রত্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্তিতে কিঞিৎ দ্বত মাখাইয়া 
মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দ্াস্ত পরিষ্কার ও'প্রত্রাব হয় এবং 

উদরাগ্ান হাস পায়। 

ব্রিকটুকাদ্যা বর্তি। প্রন্ততবিধি ৬* পৃষ্ঠায় রষ্টব্য 

বিসুচিকারোগে- -পিপাসা-চিকিৎসা। 

তৃষ্ণান্তক রস । খিহুচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে 



৩৮৬ আয়ু্বেবদ-শিক্ষা। 

এই ওধধ মুহুমুহঃ মধুসহ লেহন করিতে দিবে; রোগী লেহন করিতে ( চাটা 
খাইতে) অসমর্থ হইলে তাহার জিহ্বার উপর লাগাইয়া দিবে। 

তৃষ্কান্তক রস| কাবাঁধচিনি ১ তোলা, বষ্িমধূ ॥* তোলা, কজ্জলী |» আনা। এই 
সকল চুর্ণ মিশ্রিত করিবে | মাত্রা /* আনা বা 4০ আনা। 

কপ্পূর পানীয়। বিস্থচিকারোগে ব্লোগী পিপাঁসার অভিভূত হইলে 
এই জল তাহাকে পিপাঁস! কালে পুনঃপুনঃ পান করিতে দিবে 

কপূরপানীয়। শীতল জল ১ গোযা ও কপূর ৩ রতি একত্র ভিজাইয়া রাখিবে। 

জন্বুককাথ | বিহ্চিকারোগের প্রবলাবস্থায় নিরন্তর পিপাসা প্রকাশ 

গাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন বিগ্যমান থাঁকিলে, এই কাথ শীতল করিয়া অল্প 

অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। 

জণুকাথ। জামের কটিপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোল।) শেষ ” তোলা, প্রক্ষেপ মধু 
॥* ্ তোলা। 

বিদুচিকারে।গে__হিমাঙ, ভ্বানলেপ ও নাড়ীর গতির- 

বিপর্ধ্যয়-চিকিৎদা। 
ননৃতপপ্তীবনী সুর! | বিঠিকারোগে নাড়ীর গতির শিথিলতা এবং 

্লেশ্মার আধিক্য বশতঃ (রাগীব শরীর শাতল বোপ হইলে, এই উধধ তাহাকে 

১ ঘণ্ট। ব| অর্ধ ঘণ্ট1 অস্তুর সেবন করিতে দিবে। হহ। সমিপ।ত হরে হিমাঙ্গ 

অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দেওয়। ঘায়। এই উধধ সেবনে সুনিভ্রা 

ইইলে বিহ্চিকারোগের শান্তি হয়। 
মৃতসঞ্জীবনীসবর|| প্রস্ততাবধি ৩২২ পৃষ্ঠার দ্্রণ্য | 

ঘুগমদীূব | বিহ্চিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্ঞান লোপ, 

শরীরের শীতলতা, নাড়ীর গতির খিপর্ধ্ক়্ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই 

গধধ তাহাকে অর্ধ ঘণ্ট। অন্তর সেবন করিতে দিবে। যাবৎ নাড়ীর গতি 

স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ ন! করে এবং শরীর উঞ্ণবোধ ন1 হয়, তাবৎ এই ওঁধধ 

পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। সন্নিপাত অরে হিমাঙ্গ ও নাড়ীর গতির শিথিলতা 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকার তাব লক্ষিত হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। 

মুগমদামব। প্রস্থতবিধি ৩২? পৃায় ভর্টবা| 



অগ্নিমান্দ্য,মজীর্ণ,বিসুচিকা,অলমক ও বিলম্িকা-চিকিৎসা। ৩৮৭ 

ঘুগনাভি যোগ । বিস্চিকারোগের প্রবলাবস্থায় নাড়ীর শিথিলতা, 

শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই উঁষধ 

রোগীকে অর্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দ্িবে। সমধিক ঘর্ধ বা বষন 

দ্বারা নাড়ী শিথিল এবং হিমাঙ্গ হইলে, ইহা প্রয়োগে তারশ উপকার 
হওয়ার সম্তাবন! নাই। | 

* মুগনাভি যোগ। প্রস্ততবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় র্টব্য। 

বৃহৎ কস্ত,রীভৈরব (মতান্তরে) । বিস্মচিকারোগে শ্লে্ার প্রকোপ 
বশতঃ শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্ধ্যয় প্রভৃতি 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধষধ রুদ্রাঞ্ষ ঘস1] ও স্তনদুগ্ধ অথব1 তালের 

বাগুড়ার ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । পিত্বের আধিক্য বশতঃ বমন 

প্রবল থাকিলে, ইহ! দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়! যায় না; কিন্তু বমন 

নিবৃত্তি হইলে অথব। অল্প বমন থাকিলে, শশার বীজের শাস ও স্তনদুগ্ধ সহ 
সেবন করিতে দিবে । 

বৃহ্ৃৎ কত্ত ্লীতৈরব (মতান্তরে)। প্রস্ততবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় ভুষ্টবা। 

রৃহৎ হুচিকাভরণ রস | বিস্থঠিকারোগে শ্রেম্সার সমধিক প্রকোপ 

বশতঃ নাড়ীর গতিলোপ, শরীর একেবারে শীতল, জ্ঞানলোপ ও অন্টান্ত 

উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এবং অন্য কোনও ওষধে কোনও উপকার না হইলে 

এই ওঁষধ সেবন করিতে দ্রবে। ওঁধধ সেবনন্তে নাড়ী কথঞ্চিৎ উষ্ণবোধ 

হইলে, সেই মুহূর্তেই রোগীর মন্তক ও গাত্রে তিল তৈল মাথাইয়৷ জলধার। 
দিবে এবং বিবিধ শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি, নারিকেলঙজল প্রভৃতি পুনঃপুনঃ 
রোগীকে পান করিতে দিবে । একটী বটা সেবন করাইয়া! "অর্ধ ঘণ্ট] কাল 
পর্যাস্ত তাহার গুণ পরীক্ষা করিবে । ১বটীতে উপকার না হইলে পুনরায় আর 

১বটী সেবন করিতে দ্রিবে এবং তাহাতেও উপকার না হইলে অর্থ ঘণ্টা পরে 

আর একবটী সেবন করাইবে। এইরূপ ৪।৫ টী বা অবস্থা বিশেষে ও বয়ঃক্রম 
অনুসারে ৭৮টী বটীও প্রয়োগ করা যায়। এই ওধধ বালক, বৃদ্ধ বা! গর্ভিণী- 
দিগকে সেবন করাইবে না। অন্ুপান--ডাবের জল । 

বৃহৎ সচিকাভরণ রস| প্রস্ততবিখি ৪* পৃষ্ঠায় জঙ্টব্য। 



৩৮৮ আযুর্বেদ-শিক্ষা 

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ | বিহ্্চিকারোগে অত্যধিক দান্ত ও 

বমন এবং ঘন্তান্ত উপদ্রব সমূহ দ্বারা রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, নাড়ীর 
শিথিলতা! এবং যাবতীয় শারীরিক শক্তির হীনতা৷ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
প্রত্যহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাত, বমন ও উদরাগ্নান প্রত্ৃতি 

উপন্ধব সমূহ বিগ্যমানে, এই উধধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। উপদ্রব সমূহ 
দুরীভূত হইলে, নাড়ীর সুস্থতা ও শরীরের যথোচিত তাপ সংরক্ষণার্থ, এই 
ওমুধ পানের রস সহ প্রয়োগ করা আবগ্বক। বায়ু ও পিত্তপ্রধান শগীরে এই 
ওধধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। অনুপান-পানের রম ও মধু। 

বৃহৎ চল্সোদরমকর'্নজ। ম্ব্সিন্দ্র ৮ ভোলা, কপূরি ৮ তোলা, এবং জা তীফল, 

মরিচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, ম্গনাভি ॥* তোলা,এই সমুদয় একত্র করিয়া 

জলে মর্দন করিবে | মাত্রা ৫ রতি। 

মকরধ্বজ বটিক। | বি্বচিকারোগে বমন দা্ত, হিন্কা৷ ও অন্যান্ত উপ- 

দ্রব ধারা শরীরের সমধিক দুর্বলতা, নাড়ীর শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে পানের রস ও 
মধু সহ সেবন করিতে দিবে। উপদ্রব সমূহ বি্বমানে শরীর সমধিক 

দর্বাল বা কৃশ হইলে) এই ওধধ সেবনে বিশেষ কোনও উপকার হয় না; 

ইহা সেবনে শরীরের দুর্বলতা ও তজ্জনিত নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা বিনষ্ট হয়। 
রোগী সমধিক ছূর্বল হইলে মাংসের যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও বলকর 

পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। 

মকরধ্বজ বটিকা। প্রস্তৃতবিধি ৬? পৃষ্ায দ্রব্য । 

' বিসুচিকারোগে- খন্বী-চিকিৎসা | 

কষ্ঠাদযমা্দন ও কৃষ্ঠাদ্যতৈল। বিশ্থচিকারোগে হাত পায় খাইল 
ধরিলে ও রোগী উদরের বেদনায় অভিভূত হইলে, এই ওধধ তাহার তত্তৎ 
স্থানে মদ্দিন করিতে দিবে । যাবৎ খাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এই 

.. খধধ রোগীর হাত, পায় মালিষ করিবে। খন্বী নাঘক বাতব্যাধিরোগে এই 
মান এবং তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। | 



ৃ অগ্নিমান্দ্য,অজীর্ণ,বিসুচিকা,অলপক ও বিলম্িকা-চিকিগসা 1৩৯৯ 

কুষ্ঠাদ্যমর্দন ও কুষ্ঠাদাতৈল। কুড় ও সৈদ্ধব লবণ প্রতোকে ২ তোলা লইয়া, ঠিলতৈল 
প্র“ পোর। এবং কাজি অদ্ধ পোয়া সহ মিশ্রিত করত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইবে। ইহা 

দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে তিলতৈল ১ সের, চুক্ত (অভাবে কাজি) ৪ সের। 
কন্কার্ঘ--সৈন্ধব লবণ ৮ তোলা ও কুড় ৮ তোল! লইয়! যথাবিধি পাক করিবে। 

দার্ববাদি মর্দন ও দীর্ববাদি তৈল। বিহ্চিকারোগে হাত পার খাইল 
ধরিলে, এই ওষধ রোগীর তত্তৎ স্থানে মালিশ করিতে দিবে । যে পর্য্যন্ত 
থাইল ধর! নিবৃত্তি ন। হয়, তাবৎ মালিশ করা উচিত । এই ওষধ দ্বার! তল 

পাক করিয়া মর্দন করিলেও খাইল ধর! নিবৃত্তি হয়। খন্বী নামক বাতব্যাধি- 
রোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যায়। 

দার্ব্বাদি মর্দন ও দার্বাদি তৈল। দারুচিনি, তেজপাতা, রান্না, অণ্ডরু, শজিনাছাল, 
কুড়। বচ. ও শুল্ক; এই সকল ভ্্ব্য সমভাগে লইয়। কাজিদ্বার] উত্তমরূপে পেষণ করিবে। 
এই ইউনধ দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে, তিলতৈল /১ সের ও কাজি 8 শের এবং 
বন্ধার্থদারুচিনি, তেজপাতা, রান্না, অগ্ুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা ইহাদের 

প্রতোকের ২ ভোল! লইয়া ষথানিয়মে তৈল পাক করিবে। 

সলদক ও বিলম্বিকারোগে- _উদরাধান-চিকিৎসা। 

যব প্রলেপ। অললক ও বিলম্বিকারোগে উদরাঞ্সান প্রবল হইলে 
এবং তত্সঙ্গে মল মৃত্ররোধ ও উদগার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
যথানিয়মে প্রস্তত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ দিবে। ২৩ ঘণ্টা! অন্তর 
পুনরায় প্রলেপ পরিবর্তন করা কর্তব্য। 

ধব প্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

দারুষট ক প্রলেপ। অলনক ও বিলম্ষিকারোগে উদরাগ্মান প্রবল 
এবং তজ্জন্ত দাস্ত ও প্রশ্রাব একেবারে বন্ধ হইলে ও সময় সময় উগার প্রকাশ 
পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে। অলসক ও বিলম্বিকা- 
রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উধধ। ২1৩ ঘণ্টা অন্তর প্রলেপ পরিবর্তন করিয়া 
পুনরায় নৃতন প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়। 

দারুঘট ক প্রলেপ। প্রস্ততবিতি ১৫ পৃষ্ঠায় রষটব্য ॥ 

ও 



৩৯০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষ1 | 

কারঙ্জিক ম্বেদ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাগ্নান প্রকাশ 

পাঁইলে, উদরে পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান করা কর্তব্য) যাবৎ আগ্মানের নিৰৃত্ধি 

ন! হয়) তাবৎ এইকপ স্বেদ প্রদান আবশ্তক। 

কাণ্রিক স্বেদ। প্রস্ততবিধি ৩২২ পৃষ্ঠায় র্্য। 

ফলবর্তি | অলদক ও বিলষ্িকারোগে উদরাগ্থান প্রধল এবং তক্জত 

দন্ত ও প্রজাব বন্ধ হইলে, এই বর্তি গুহ দেশে প্রবেশ করাইয়া কিছু সময় 

রাঁখিয়। দিবে। এইরূপ ভাবে বর্তি কিছুক্ষণ থাকিলে বায়ু নির্গত এবং 

কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। এই বর্ডি বিশ্মচিকা ও অন্যান্য বাযুপ্রধান রোগে আত্মা 

নিবর্তক। 

ফলপবর্তি। ময়নাফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ; গুড় 

সর্ববসমান এনং ছুগ্ধ উপগুক্ত পরিয।ণে লইয়া একত্র পেষণ করত বর্তি প্রস্তাত করিবে। 

হিঙ্গ, হিঙ্গ উক চূর্ণ ।মলসক ও বিলম্ষিকারোগে উদরাপ্জান প্রকাশ পাইলে 

এই উধধ রঃ জন সহ ছুই ঘট শন্তর রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ইহা 

আত্রীর্ণগ্রন্ত অলসকরোগের প্রথমা বস্থায় প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। 

রোগের প্রবলাবস্থায় ও অন্তান্ত বাহ প্রলেপাি ব্যবহার কালেও প্রয়োগ 

করা যাইতে পারে। অন্থপান--উষ্জল। 

হি টক চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 

স্বল্প অগ্নিমুখচুর্ণ । অলসক ও বিলম্বিকারোগে রোগীর উদরাগ্যান 

প্রকাশ পাইলে, এই গুধধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে । অজীর্ণদোষ 

বি্থমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই উধধ অত্যন্ত উপকারী । রোগ 

প্রবল হইলে বাহ প্রলেপ প্রয়োগ কালেও ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

উদরাগ্রান হাঁস পাইলে, এই উধধ প্রয়োগে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং রোগীর 

ধা বৃদ্ধি পায়। অলদক ও বিলম্িকারোগগ্রন্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ওধধ 

অতি উপকারী । অন্থপান--উষ্জল। 

্বল্প অগিমুখ চুর্ণ। প্রস্ত তবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 

হরীতক্যা্দি চ্্ণ । অলনক ও বিলম্বিকারোগে উদরাষ্মান প্রকাশ 



অিযান্দ্য,অজীর্ণ,বিসুচিকা,অলদূক ও বিলপ্িকা-চিকিংসা । ৬৯১ 

পাইলে, এই চুর্ণ রোগীকে এক ঘণ্টা! অন্তর সেবন করিতে দিবে । রোগের 
প্রবলাবস্থায় অন্ঠান্ত বাহা ওষধ প্রয়োগ কালেঃ ইহ! আময়িক প্রয়োগ করিবে। 

অন্থপান-- উষ্ণ জল। 

হরীতক্যাদি চুর্ণ। হরীতকী, পিপুল, সৌবচ্চললবণ ; এই সকল ভ্রয্যের চূর্ণ সমভ!গে 
মিশ্রিত করিবে । মাত্রা * আনা। 

চতুম্মুথ রস। অলসক ও বি্ুচিকারোগে উদরাখান এবং তৎসঙ্গে 

মল মৃত্র রোধ ও উদগার প্রকাশ পাইলে রোগীকে ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর ইহার 
১ বটা সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে কোষ্ঠাশ্রিতবায়ুর অন্ুলোম হয়। 

অলসক ও বিলন্বিকারোগে বায়ুর সমধিক প্রবলাবস্থায় এবং বায়ু পিভাধিক 

শরীরে এই ওধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান- ত্রিফলাতিজান জল। 

চতুণ্ুখ রস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য | 

চিন্তামণি রল | অলসক ও বিলম্বিকাবোগে উদরাগ্থান এবং তৎ- 

সঙ্গে মল মূত্র রোধ ও উদগারাধিক্য প্রস্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুবধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান--ব্রিফলাভিজান জল। 

চিন্তামণি রস। প্রস্ততবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্ুব্য। 

হিঙ্গ ্যবর্তি ॥ অলসক ও বিলষ্িকারোগে উদরাখ্।ন প্রকাশ 

প]ইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে, এই বর্তি রোগীর 

গুহাদেশে কিছুকাল অর্থাৎ যেপর্যস্ত উদরাঞ্ানের নিবৃত্তি বা মলত্যাগ না 

হয়, তাবৎ প্রবেশ করাইয়া রাখিবে; এইবপ ক্রিয়াদ্বার। উরাণ্নানের নিবৃত্তি 
ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। 

হিঙ্গ দ্যবর্তি। প্রস্তুতবিধি ৬* পৃষ্ঠায় জ্টব্য। 

ত্রিকটুকাদ্যা বর্তি। অলসক ও বিলম্বিকীরোগে উদরাখ্ান প্রবল 

এবং তজ্জন্ত দাণ্ত ও প্রআাব বন্ধ হইলে, এই বর্তিতে কিঞ্চিৎ দ্ৃত মাখাইয়া 

রোগীর গুহ দেশে প্রবেশ করাইবে। ইহা দ্বারা বাছু অন্থলোষ এবং 
কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়! থাকে । | 

জিকটুকাদ্যা বর্তি। প্রস্ততবিধি ৬, পৃষ্ঠায় প্রষটব্য | 



৩৯২ আযুব্বেদ-শিক্ষ1 | 

অলনক ও বিলম্বিকারোগে--মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা | 

বটপত্রী প্রলেপ | অলসক ও বিলন্বিকারোগে প্রত্রাব বন্ধ এবং 

রোগীর বস্তি স্থান স্ফীত হইলে, এই প্রলেপ বস্তিস্থানে লাগাইয়া! দিবে । 

ইহ। দ্বার! বস্তিগত বায়ু অন্গুলোম হয় এবং গ্রত্াব হইতে ধাকে। 

বটপত্রী প্রলেপ। প্রস্ততবিধি ৬* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

আমলকী প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রজা বন্ধ হইলে, 

বস্তি স্থানে এই প্রলেপ প্রপ্জোগ করিবে । 
আমলকী প্রলেগ। শুষ্ক আমলক্কীর খীজগুলি পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে জলে মর্দন 

করিয়া বস্তি স্থানে গ্রলেপ দিবে। 

সুকুমার মোদক | অবসক ও বিলম্বিকারোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে 

বাহ ও আমঘ়িক অন্যান্ত ওধধ প্রয়োগ করিয়1) এই ওধবধ উষ্ণ জল সহ 

প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 

স্বকুমার মোদক। প্রস্ততবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অললক ও বিলম্িকারোগে__ 

পথ্য । 

আগ্রমান্দ্য ও বিষমাগ্ররোগের প্রধমাবস্থায় যধ্য|ঙ্কে অতিপুরাতন রক্জ- 

শালি তঙুলের অন্ন কই' খলিসা, শ্িজ্গি ও যৌরলা প্র্থতি ক্ষুদ্র টাটুক। 

মতস্তের ঝোল, বেতের ৬গা, বেতোশক, কচি মৃলা, কাগাকলা। পটোল, 
শঞ্জিনার ডাট।। কচিবেগ্ধ গন্ধভাহলেশাক, করোল। প্রভৃতি দ্রব্যের 

ব্যঞ্জন ও অগ্ত[ন্য লনুপ|ক দ্রব্য এবং রাত্রিতে খৈরষণ্ড, যবমণ্ড অর্থাৎ বাপি, 
সাগ্ড বা কাচামুগের যুধ পথ্য দিবে। এ রোগে সর্বদা উষ্ণ জল পান এবং 
উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহাদ্বারা রোগীকে স্নান করান বিধেয়, এবং যাহাতে 
রাত্রিতে সুনিত্রা হর, এরূপভাবে শয়নের ব্যবস্থা কর! উচিত। রোগ পুরাতন 
হইলে অধব! রোগ অনেকাংশে নিবৃত হইলে, মধ্যান্থে এ সমস্ত দ্রব্য এবং 
রাত্রিতেও অন্নব্যপ্রনার্দি সম্মত পথ্য দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তীক্ষাগ্সি- 



অগ্রিমান্দ্য,অজীর্ণ,বিসুচিকা,অলসক ও বিলম্ষিকা-চিকিৎসা | ৩৯৩ 

রোগে পুনঃপুনঃ আহার এবং গুরুপাক ও শ্রেম্বন্ধক দ্রব্য অর্থাৎ দধি প্রভৃতি 
ও অন্থান্ত দ্রব্য রোগের প্রবলত। বিবেচন। করিয়। পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। 

এই রোগে আহারান্তে দিবানিদ্রা প্রশস্ত | 
আমাজীর্ণরোগের প্রারস্তে বা প্রকোপাবস্থায় অতি লঘুপথ্য, সা, যবমণ্ড 

অর্থাৎ বালি, অন্নমণ্ড বা খৈরমণ্ড রোগীকে প্রদান করিবে এবং অগ্নি সবল ও 
উপদ্রব সমূহ হ্তান হইলেঃ অপ্রিমান্দ্যরোগের পথ্যবদ্ প্রাতে অতি পুরাতন 
তগুলের অন্ন ও রাত্রিতে যবমণ্ড বাসাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং উষ্ণজল 

পান ও উষ্ণজ্ল শীতল করিয়। রোগীকে ম্লান করাইবে। রোগ নিবৃত্ত হইলে 

মধ্যান্ছে ও রাত্রিতে অতি পুরাতন রক্তশালি তগুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাটুকা 
মত্স্যের ঝোল ও অন্তান্ ব্যঞরনাদি প্রদ্দান করিবে। দেশ, কাল ও রোগার 

প্রকৃতিভেদে রাত্রিতে সুজির রুটা ও ক্ষুদ্র টাটকা মৎ্স্যের ঝোল পথ্য দেওয়া 

যাইতে পরে; কিন্তু গুরুপাক দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার; শীতল বা বাসি 

দ্রব্য পথ্য দেওয়া কদাপি কর্তব্য নহে। 

বিষ্ন্ধাজীর্ণরোগেও আম।জীর্ণের স্তায় রোগারন্তে অতি লঘুপাক দ্রব্য 

পথ্য, উষ্জজল পান এখং উষ্ঞজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং রোগের বিবিধ 

উপদ্রব নিবৃত্ত হইপে, আমাজীর্ণরোগের সাক মধ্যান্ছে পুরাতন তঙুলের 

অন, ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পধ্যাগ্যায়ী বিবিধ 

দ্রব্যের ব্যঞ্জন, রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ডঃ মুগেরযুষ ব। মহরযুধ প্রত এবং রোগী 

আরোগ্যলাভ করিলে মধ্যাহ্ে ও বাত্রিতে পুব্লাতন ত গুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাটুকা 
মৎস্যের ঝোল ও অগ্ান্ত পৃব্বোক্ত ব্যঞ্নাদ পথ্য দিবে । 

বিধগ্কাজার্ণেও পুত্ববৎ লঘু অথচ পিক্তনাশক অশ্ন পানীর এবং অন্নপত্ত- 
রোগের পথ্যাঞ্চলারে তিক্ত, মধুরাণি দ্রব্য অবস্থাধিশেষে পথ্য দেওয়া যায়|, 

তত্র ( ঘোল ), কাগ্রি প্রভৃতি অজীর্ণরোগীর পক্ষে সমধিক উপকারী । 
বিহ্চিকা» অলসক ও বিলম্ষিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীকে প্রথমে 

লঙ্ঘন প্রদান কর্তব্য, অনন্তর অতি লঘুপধ্য সাগু, যবমণঃ শটীগ্পালো। 
এরারুট, বা! চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি আবশ্তক মত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ 

রোগের প্রকোপাবস্থায় উপবাম ও ওষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসযূহ নিবৃত্ত 
হইলে অগ্নির বল অনুসারে সাগ্ড বা বালি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে" 
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পারে, তদনস্তর মলের পরিপন্কতা, প্রস্রাব পূর্ববৎ নির্গমন, উদরাম্মান, বমন, 
উদরের বেদন! প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া, অগ্নি সবল হইলে ও ক্ষুধা যথোচিত 

প্রকাশ পাইলে, রোগীকে মধ্যান্ছে পুরাতন তওুলের অন্ন ক্ষুদ্র টাটুকা৷ মৎস্তের 

ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যান্থ্যারী পথ্য প্রদান করা কর্তব্য । রাত্রিতে 

সা, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য এবং উঞ্ জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক । 

এইরূপ ভাবে কিছুদিন অতীত হইলে এবং শরীর সবল ও ক্ষুধা গ্রকাশ 

পাইলে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে ছুই বেলা অন্ন পথ্য দেওয়! যাইতে পারে। 
যে পর্ধ্যস্ত রোগীর শারীরিক বল ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ ন1 পায়, তাঁবৎ 

গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ দধি, হৃপ্ধ) মিষ্টান্র প্রস্তুতি প্রদ্দান কর! উচিত নহে। 

শরীরের বল রক্ষার্থ পায়রা, কুকুট, হরিণ, খরগোশ ও লাবপক্ষী প্রস্থৃতিন 

মাংসের অতি পাতল! যুষ রোগীকে প্রদান কর] যাইতে পারে। বিস্থচী, 

অলসক ও বিলঘ্িকারোগে অতিসাবধানে রোগীকে পথ্য প্রদ্দান কর 

কর্তব্য, যেহেতু পথ্যের অনিয়ম হইলে পুনর্ধার রোগ প্রবল হইয়া রোগীর 
প্রাথ নষ্ট করিতে পারে। অনিচ্ছা ক্রমে ধা অজীর্পে পুনরায় ভোজন, 

রাক্জিজাগগরণ, অধিক জলপান, পিষ্টক, আনু) ছানা, ক্ষীর, দধি সরব 

মিঠাই), ঘ্ৃত ও তৈল বহুল দ্রব্য, মাংস, ক্ষীর মত্স্তাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একক্র 

ভোজন, সর্বপ্রকার ডাইল, বাদি বা পচামৎস্যের ব্যঞ্কনাদি ও অধিক মিষ্ট 

দ্রব্য সেবন অগ্রিমান্দ্য অজীর্ণ, বিগ্চিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে সর্ব 

পরিত্যাজ্য । যে পর্যস্ত রোগী সবল না হয় ততদিন উঞ্চজল খীতল করির। 

তাহা দ্বারা স্নান করান আবগ্তক। 

অল্পিত্ত-চিকিৎসা । 

অস্রপির্তরোগের লক্ষণ । 

অগ্রপিত্তের সাধারণ লক্ষণ । ভুজদ্রব্যের অপরিপাক। ফ্লাস্তিবোধ, 

বমন,তিক্ত অথব! অন্ন উদগার।'শবীর ভারবোধ। বঙ্ষঃস্থল ও গলা জালা এবং 

অরুচি এই সমস্ত অয্নপিভতরোগের সাধারণ লক্ষণ। 



অক্পিত-চিকগুসা । ৩৯৫ 

অধোগত অক্রপিত্তের লক্ষণ | হরিৎ, গীত অথবা অন্তান্ত বর্ণ বিশিষ্ট 

ুর্ন্ধ পাতল! মল ভেদ এবং পিপাসা, দাহ, মৃচ্ছণ, ভ্রম, জ্ঞানের বিপর্যয়, 
বমনবেগ, শরীরের স্থানে স্থানে কোঠ (চক্রাকার ) উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, 
রোমাঞ্চ, ধর্ম, শরীরের গীতাভা, এই সবস্ত উপদ্রব অধোগত অল্পিত্ত- 

রোগের লক্ষণ। | 

উর্ধণত অক্রপিত্তের লক্ষণ | উর্ধগত অন্লপিভরোগে হব্রিৎ। পীত, 

নীল, কৃষ্ণ, ঈষৎ রক্তাত ব৷ রক্তাত, মাংস প্রক্ষালিত জলের ন্যাক় পিচ্ছিল, 

[কফ সংস্থষ্ট এবং বিবিধ বর্ণযুক্ত তিক্ত, অন্ন বা লবণ রসাত্মক বমন, ভুক্ত 

দ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় অথব। অভুক্তাবস্থা় বমন করিলে তিক্ত ৰা 

অম্নরসাত্মক বমন এবং উদগাবেও এরূপ তিক্ত বা অগ্রস প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে । এই রোগে হদয়, ক ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত পা 

জালা, শরীর সর্বদা উষ্ণ বোধ, অত্যন্ত অরুচি, গাত্রে চুলকণা, মগ্ুলাকৃতি 
বভসংখ্যক পীড়কার উৎপত্তিঅবিপাক ও বমন বেগ; এই সমস্ত লক্ষণপ্রকাশ 

পায় এবং রোগী কষপিত্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়] থাকে । 

বাতিক অক্পিত্তের লক্ষণ । কম্প, প্রলাপ, যৃচ্ছণ, শরীর বিন্ঝিন্ 

বোধ) অবসাদ, গাত্র বেদনা, অন্ধকারবৎ দর্শন,বিত্রম,ঃমোহ ও শরীর রোমাঞ্চ, 

এই সমস্ত লক্ষণ বাতিক অক্পপিত্তরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

শ্ৈথ্মিক অক্রপিত্ের লক্ষণ | মুখ হুইতে শ্নেশ্সক্ষরণ, শরীরের গুরুতা। 
জড়তা ও অবসাদ, অরুচি, শীতবোধ, বমি, কফপিপ্তপ্রাপন বোধ, অগ্নি- 

মান্দ্য, বলহানি, কও অতিশয় নিদ্রা, এই সমস্ত লক্ষণ অল্নপিত্তরোগে 
কফের আধিক্য থাকিলে প্রকাশ গায়। | 

বাতশ্নৈম্সিক অল্পপিত্ের লক্ষণ কম্প, প্রলাপ ও যুচ্ছ? প্রস্ৃতি 
বাতিক অন্লপিশ্তের লক্ষণ এবং মুখ হইতে গ্নেন্ক্ষরণ, শরীর ভারবোধ ও জড়তা 
প্রভৃতি শ্নৈম্মিক অইপিত্তের লক্ষণ মিলিত তাবে প্রকাশ পাইলে তাহাকে 
বাতগ্নৈম্মিক অগ্পিত্ত কহে। 

শ্লেম্মপিতৃরোগের লক্ষণ । অদ্ধকারবৎ দর্শন, যুঙ্া, অরুচি, বমি, ' 
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আলস্য, শিরোবেদনা, প্রসেক, মুখের মধুর আস্বাদ, এই সমস্ত গ্নেশ্বপিত্বের 
লক্ষণ । 

অক্পিভরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । অন্নমপিততরোগ অল্পদিন হইতে 

প্রকাশ পাইলে এবং যত্বপূর্ববক চিকিৎসা! করিলে, উহা সাধ্য | বহু দিনোৎপন্ন 

এবং কুপথ্যসেবী ব্যজির অসগ্পিত্ত অসাধ্য । ' 

অল্পপিত্তরৌগের চিকিৎসা-বিধি। 

বিরুদ্ধ দ্রব্য, দৃধিত অন্ন, বিদাহি দ্রব্য ও অন্ঠান্ত পিত্প্রকোপকারী দ্রব্য 

ভোজনে পাচকাগ্নি বিরুদ্ধ হয় এবং তাহা হইতে ভর্দগত ও অধোগত উভয়বিধ 
অন্নপিততবোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে 7 কিন্তু বিদগ্ধাজীর্ণে 

অশ্পিত্বের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অধচ বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অনেক 

স্থলে অব্রপিত্তরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে । অধোগত অন্নপিভবঝোগে পৈত্তিক 

গ্রহণীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। সুতরাং সাধারণতঃ বিদগ্ধাজীর্ণ ও পৈত্তিক 

গ্রহণীর চিকিৎসার সহিত মন্্পিত্তরোগের চিকিৎসার সাদৃশ্ঠ আছে। অম্প- 
পিত্বরোগ প্রবল হইলে, যখন অন্ঠান্ত বাহা লক্ষণ (গাত্রে কোঠ বা 

মগুলারুতি চিহ্ন ও পীড়কা প্রভৃতির উৎপত্তি) এবং হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি 

স্থানে শুল ও উদরে গুল্সাদি প্রকাশ পায়, তখন উহার চিকিৎসা সাধারণ 
চিকিৎসাপ্রণালী হইতে অনেকাংশে পৃথক বুঝিতে হইবে । উদ্ধগত এবং 

অধোগত উভয্নবিধ অগ্পপিশতরোৌগেই পিভের আধিক্য প্রকাশ পায়। উর্দা- 
গত অন্নপিতরোগে অন্,তিক্ত বা কটু রদবিশিষ্ট বিবিধবর্ণের বমন এবং অধো- 
গত অনস্রপিত্তরোগে বিবিধবর্ণের গাতল! দান্ত হইয়া থাকে ; অতএব বমন ও 

দাস্ত দ্বারা অশ্নপিতরোগের গতি নিরুপণ কর! যায়। অবস্থাবিশেষে এই 

বমন ও দাস্ত যুগপৎ লক্ষিত হইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থা হইলে অস্পিত্ত- 
রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। বিদগ্ধাজীর্ণরোগ অহিতাচরণ বশতঃ 

গৈত্তিকগ্রহণী অথবা উভয়বিধ অল্নপিতে পরিণত হইতে পারে । বিবিধ- 

কারণে পাচকাগ্রির বিদ্ধাহই অস্রপিত্তের প্রধান কারণ। 

অস্রপিন্তে বমন | বযন অয়পিস্তরোগের একটী প্রধান উপদ্রব; কিন্ত 

উর্ধগত অন্পপিত্তরোগেই বমন প্রবল হয়। অধোগত মন্লপিতরোগে সময় সময় 
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বমনবেগ মাত্র প্রকাশ পায় এবং শ্লেম্বপিত্তরোগেও সময় সময় বমন প্রকাশ 

পাইয়া থাকে । অন্নপিত্তরোগে বমন অনেক স্থানে ছুর্দমনীয় হইয়া পড়ে, 
বিবিধ যুষ্টিযোগ ও বিবিধ ওধধ দ্বারাও অনেক সময়ে উপকার পাওয়। যায় 

না। এই বমন বা উদগার, তিক্ত, অস্ত্র বা কটু প্রস্ৃতি রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 

বলা বাহুল্য, পিত্তের আধিক্য বা বিকৃতি বশতঃই এরূপ হয়, তথাগি ভুক্ত- 
দ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ অশ্নরসাত্মক বমন হইয়া! থাকে । ক্রিষিব্র প্রকোপ- 
বশতঃ অথব] ভূক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ার অন্তে তিক্তবহুল অয্নরসযুক্ত বমন 

প্রকাশ পায়; অনেক স্থগ্নে তিজ্ত, অক্ন, কটু রসাত্মক ভুক্ত দ্রব্যের রস হইতে, 
তি, অস্ত্র ব কটু রস বিশিষ্ট বমন প্রকাশ পাইয়া! থাকে । এই প্রকার 
বমনে পাচকাগ্রির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম সহজেই অনুমিত হয়। এইরূপ বষন 

প্রকাশ পাইলে, ধাত্রীলৌহ ও সপ্তাযুতলৌহ প্রভৃতি গঁষধ প্রয়োগ করিবে, 
কিন্তু অশ্লপিততরোগে হৃৎশুল ও গুলশুলাদি উপদ্রব সকল প্রবল হইলে এবং 
তৎসঙ্গে বমন থাকিলে, ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে )ও অন্থান্ত গুবধ প্রয়োগ 
করিবে । অগ্পিত্তরোগে যাহাদের প্রায়শঃ কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকে 7 অথচ অব্গীর্ণ- 

জন্য উদ্দরাখারন বা অন্ত কোনরূপ উপসর্থ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না, 

তাহাদ্িগ্রকে বিরেচনার্থ হরীতকীথণ্ড বা অগস্ত্চুর্ণ প্রভৃতি ওষধ সপ্তাহে ২১ 
দিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। বিরেচন দ্বার! অনেকাংশে বমনের 

নিবৃতি হয়; কিন্তু যাহাদের দাস্ত, উদরাগ্মান ও অভীর্ণজন্ত বিবিধ উপগ্রব 

বিদ্ভমান থাকে, তাহাদিগকে বিরেচক ওউধধ প্রান না করিয়া], বমন নিবারুণার্থ 

ধাত্রীলৌহ্, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), সিতামগুর বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ষধ 
সেবন করিতে দ্িবে। অন্নপিত্তরোগে বমন ও দাস্ত, উভয় এক সময় প্রবল 

হইলে, প্রথমে বমন নিবারক ওষধই প্রদান কর! কর্তব্য, কারণ এক সময়ে 

বমন ও দাস্ত উভয় বন্ধ করিলে বোগ দ্বিগুণ বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা, অত- 

এব বমনের নিবৃত্তি ও তজ্জরনিত বুক জ্বালা, হৃৎশূল ও পার্বশুলাদি হাস পাইলে 
দ্বাস্ত নিবারণার্থ উধধ প্রদান করিবে ১ কেবলমাত্র পিতপ্রশষনার্থ পিত্তাস্তক- 

রস বা মহাপিত্তান্তক রুম, অধিক পাতল। দাস্ত হইলে দিবসে ১ বার মাত্র 

সেবন করিতে দ্বিবে। 
: অন্্পিত্তে-উদরাষয় । অধোশগত মল্পিভরোগে উদরাময় একটী 

২৪ 
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প্রধান উপসর্ন; উদরাময় প্রবল হইলে নানাবর্ণের পাতল! দ্বাস্ত্ হইয়। 
থাকে। উদরাময় প্রবল রোগীর অবস্থানুসারে উদ্দরাগ্নান এবং কটি, পার্খব ও 

গ্রীবা প্রভৃতি সন্ধিস্থানে সময় সময় বেদনাও প্রকাশ পাইয। থাকে এবং 

রোগী অনেক সময আমবাঁত বা বাঁত কর্তৃক আক্রান্ত বলিয়া! যনে করে; 

প্রকৃত প্রস্তাবে ধ্ররূপ বাত, অন্্পিত্তাশ্রিত উদরাষয় ও উদরাগ্রনাদ্দি উপনর্ঘ 

নিবৃত্ত না হইলে, দূরীভূত হয় না, তবে ওধধ প্ররোগ দারা কিছু সময়ের 
জন্য প্রশমিত হইতে পারে। উদরাময় নিবারণার্থ অমৃভার্ণব বুস, 

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, শঙ্খবটী, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস বা লবঙ্গাগ্মোদ্ক বোগীকে 

দেবন করিতে দিবে । উদ্রাময় পুরাতন হইলে এবং মলের সহিত আম লক্ষিত 

হইলে, মহারাঙ্গ নৃপতিবল্লভবুস বা! বিজরপর্পটী প্রভৃতি ওধধ ঘথানিয়মে 

প্রয়োগ করিলে, সমধিক উপকার হয়। এই অবস্থায় পিতান্তক রস ও যহা- 

পিত্তাস্তকরস অতিশয় উপকারী । উদরাময় এবং বমন যুগপৎ প্রকাশ পাইলে 

প্রথমে বমন নিবারক ওষধ প্রয়োগ দ্বারা বমনেরু নিনৃত্বি করিযবা পশ্চাৎ 

উদরাষয় নিবারক ওষধ ব্যবস্থ। করিবে। 

অস্সপিত্তে উদ্রাধান | অশ্রপিত্তরোগে সাধারণতঃ উদরাখান সর্ধত্র 

ৃষ্ট হয় না? কিন্তু কাহারও কাহারও অজীর্ণদোষবশতঃ উদরাগ্রান প্রকাশ 
পায়; & সকল ব্যক্তি অনেক সময়ে বাতকর্তৃক আক্রান্ত হয় অর্থাৎ কটি, পার্থ 
পৃষ্ঠ ও গ্রীবা! প্রন্তৃতিস্থানে সময় সময় বেন! অন্থৃতব করে। উদরাপ্ান হইতেও 
অনেক সময় পাতল! দ্রাস্ত হইয়া! থাকে, অবস্থাতে আবার এ উদ্বরাধ্ান 
ক্রমশঃ বাস পায়, একূপ অবস্থায় চিন্তাযণি রস, চতুক্থৃথ দ্বস আরব ত্বহৎ 
বাতঠিন্তামণি অপবাহ্ে ব্যবস্থা করিবে, এবং রোগীর উদ্বরে উজ্জল দ্বারা 
সেক প্রধান করিবে। উদরায়ান প্রবল হইলে অতিশর লঘু পাক অন্ন পানীস্ 
ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্লাহার পরিত্যাগের পরামর্শ 
দেওয়। উচিত । 

অল্পপিভে-চিতচাঞ্চল্য ও শিরঃকম্প। অ্লপিত্তরেগে বাছুর গ্রব- 
লতা। বশতঃ মনের অস্থিরতা মানসিক ছূর্ব্তা ও শরীরের কল্প প্রস্থৃতি 
লক্ষণ, প্রকাশ পাইয়া থাকে? অনেকের রাক্রিতে একবারে নিদ্রা হয় ন! 
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এবং নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত সর্বদাই ছুর্বলতা অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থা 
উর্াগত ও অধোগত উভয়বিধ অন্পিতেই প্রকাশ পাইয়া থাঁকে। নিত্রার 
অভাব প্রযুক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা উদরাঁধান ও জ্জনিত বহুবিধ উপদ্রব 

সংঘটিত হয়; এই অবস্থায় বাঁযু পিত্বাশ্রিত হওয়ায় শীতল ক্রিষ্বা দ্বারা আস্ত 
কিয়দংশে উপকার পাওয়া যায়। ব্লাত্রিতে নিদ্রার অভাব, শিরোধূর্ণন ও 
শরীর কম্প প্রস্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গুড়ুচ্যাদি তৈল, বৃহৎ গুড়চ্যাদি 
তৈল বা বাতব্যাধিচিকিৎসায় বক্ষ্যযাণ মধ্যমনারায়ণ তৈল বা ত্রিশতি প্রসারণী 

তৈলাদি বাহা প্রয়োগে এবং চিন্তামণিরপ। বৃহত্বাতচিস্তামণি বা বীরে- 

শ্বর রস প্রভৃতি ওষধ সেবনে অনেকাংশে উপকার সাধিত হয়; কিন্ত 

রোগীর উদরাময় প্রবল থাকিলে, কেবলমাত্র এ সকল ওধধের উপর 

নির্ভর না করিয়! উদরাময় নাশক পৃর্ধোক্ত ওষধ সকল প্রয়োগ করা কর্তব্য । 
উর্ধগত অন্্পিত্তে শিরোধূর্ণন ও মানিক ছুব্বলতা নিবারণার্থ পূর্বোক্ত বাহ্ 
ও আত্যান্তরিক উষধের সহিত শতাবরীতৃত প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়! 

যায়। কিন্তু উদরাখ্ান বা পাতলা দাস্ত অথবা অক্রোদগাঁর থাকিলে ঘ্বৃত 

ব্যবস্থা কর! কর্তব্য নহে । 

অক্রপিততে-শুল। ভর্ধগত অন্লপিত্তরোগে হৃদয়, মস্তক, গ্রীবা ও পার্থ 

প্রভৃতি স্থানে বেদন। প্রকাশ পাম এবং এ বেদনার সমর সময় হ্রাস বৃদ্ধি 

হইয়া! থাকে, কারণ অয়োদগ।র ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবের সহিত হৃদয়, গ্রীবা 

প্রভৃতি স্থানে বেদনার সব্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং অয্লোদগ[রঃ উদরাগ্।ন 

প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে, আবার এ সকল বেদনা অনেকাংশে হাস পায়। 

অম্পপিত্তরোগে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে এবং 
বক্ষঃস্থলের নিয়ভাগে, কুক্ষিদেশে ও উদরে শূল প্রকাশ পাইলে, বিরেচনার্থ 

অগন্ত্চুর্ণ বা হরীতকীথও ২১ দিন অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
এই প্রকার শুল প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থলেই প্রকাশ পায়, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্ব 

প্রভৃতি অন্ঠান্ত স্থানেও প্রকাশিত হর। এইরূপ শুলে ধাত্রীলৌহ, ত্রিফলা- 

ঘুর, সৌভাগ্যুয়ীমোদক) বিদ্যাধরাত্র ও সপ্তামৃতলৌহ অতি উৎকৃষ্ট গধধ। 

& সরল ওধধ সেবনে অন্নোদগার। বমন এবং তজ্জনিত শুলাদির' নিৰৃত্তি হয়; 

কিন্তু রোগীর উদরাগ্ান প্রবল থাকিলে চিন্তামণিরস, বৃহৎ বাতচিস্তামণি বা 
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চতুন্ুখিরস তৎসঙ্গে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যে সমস্ত অশ্লপিতরোগীর দাস্ত, 
অজীর্ঘদোষ ও তৎসঙ্গে শল প্রবল থাকে, তাহাদিগকে মহাশঙ্খ বটী, বৃহৎ 
নৃপতিবল্পত বা মহারাঞ্জ নৃপতিবল্লত সেবন করাইবে ; কিন্তু অন্পিত্বশূলে দাস্ত 

ও বযন উভয়ই প্রবপ্নরূপে প্রতীরমান হইলে, প্রথমাবস্থায় বমন নিবর্তক গুধধ 

সমূহ ব্যবস্থ1! কর আবগ্তক | 
অব্রপিত্তে-ভ্বর | উর্ধগত অশ্নপিত্তরোগে রোগীর দাস্তবন্ধ হয় ও অনেক 

সময় জর প্রকাশ পাইয়! থাকে, কিন্তু এ জ্বর অন্নবেগেই প্রকাশ পাইতে দেখা 
যায় এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্নান।, বমন প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়! থাকে । 

এইরূপ অবস্থায় শ্লান। আহার বন্ধ অথবা রুক্ষগুণযুক্ত ওষধ সেবন করাইলে 

এ জ্বর কোনও মতে হাস পায় না, আবার অনেক স্থলে স্নান আহারেও রোগ 

কিছুযাত্র বৃদ্ধি পায় না, এইরূপ দেখা গিয়াছে কিন্ত, উদরাগ্ান,বমন ও দাস্ত 
প্রস্ৃতি বিত্তমীন থাকিলে নান ও আহারের নিয্নম প্রতি পালনের সহিত 

রোগীকে ধথানিষমে জঅরপ্ন ওবধ অর্থাৎ বৃহৎ জঅবাত্তকলৌহ) সর্বহ্রহর- 
লৌহ বা পুটপন্ক বিষম জরান্তকলৌহ প্রস্তুতি বিবেচন! পূর্বক ব্যবস্থা 
করিবে। 

অশ্রপিত্তে-কোষ্ঠটবদ্ধ | অন্পপিভরোগে প্রারশঃ কোষ্ঠ বদ্ধের লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া বার ; কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় প্রায়শঃ উদরাধান লক্ষিত হয়, এবং 

কোষ্ঠবন্ধ ও উদন্নাধ্ান বশতঃ আবার পিত্তাশ্রিত শুল ও গুদ্স বৃদ্ধি পাইতেও 

দেখাযায়। এইরূপ উদরাগ্নান, শুল ও গুক্ম প্রভৃতি একত্র প্রকাশ পাইলে 

রোগ অত্যন্ত কঠিন হয় অর্থাৎ উহার চিকি২্সায় কল লাত করা প্রায়ণঃ কষ্ট- 

কর হইয়াখাকে। কোষ্ঠবদ্ধ অবন্থায় রোগীর উদরাশ্নান থাকিলে, তাহার 

প্রতীকার করা সর্বাগ্রে আবগঠক; যেহেতু আগ্মনের নিবৃত্তি না হইলে, 
: বিরেচক উষধ সেবনদ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না, আবার বিবেচনক্রিয়া 

ভিন্ন গুল্ম (চাকা ব! চাপ) অথব] শূলেরও নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সর্বাগ্রে 
উদরাগ্মান নিবারণার্থ বাতানুলোমক চিস্তামণিরস বা চতুম্মু'রস প্রভৃতি উধধ 
রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে প্রয়োগ করা আবশ্তক। উদরাস্ত্রানের কিঞ্চিৎ 
নিতৃত্তি হইলে, অগন্তুর্ণ বা হরীতকীথণ্ড প্রভৃতি বধ বিরেচনার্থ রোগীকে 

, ৩ দিন অস্তর্ন প্রাতে. সেবন করিতে দিবে। এ সকল ওঁধধ সেবনে ২1১ বার 
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দাস্ত হইলে শুর নিবারণার্থ যথোক্ত ওষধ সেবন করিতে দ্িবে। যথা 
রীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে শুল অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়, গুন্মও হস পায়) এবং 

অযনপিম্তরোগের সমস্ত উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে হান পাইগ্জা থাকে? কিন্ত অধোগত 
অন্নপিত্ত রোগীকে বিরেচন ওবধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্তব্য। যাহাতে 

২১ বার প্রত্যহ কোষ্ঠাশ্রিত মল সহজে নির্গত হয়, এইরূপ মৃছ উযধ ব্যতীত 
কখনও তীক্ষ বিরেচক ওষধ প্রয়োগ কর্তব্য নহে। এই জন্তই শাস্ত্রে অধোগত 

অল্নপিত্তরোগীর মুছু বিরেচন নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যেহেতু অধিক পাতলা দাস্ত 
হইতে পুনরায় উদরাময় জন্মিবার আশঙ্কা। অধোগত অগ্লপিত্তে শিরোধুর্ণন, 
শূল গাত্রদাহ ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়, ইহা! পূর্বেই 
বর্ণিত হইয়াছে ; স্থুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টাকরা একাস্ত কর্তব্য। যেসকল 
অন্নপিত্তরোগীর অজীর্ণ দে।ষ প্রবলল অথচ তৎসঙ্গে কোষ্ঠবন্ধতা এবং বক্ষ:স্থল 
ও হাত পা আলা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়) তাহাদ্দিগকে বিরেচক গুঁবধ 
প্রদ্দীন করিবে না? কেবল মাত্র, মহাশঙবটী, ভাঙ্করলবণ প্রভৃতি ও অন্যান্ত 
উপদ্রবের জন্য যথা নির্দিষ্ট ওধধ প্রয়োগ করিবে। 

অব্লপিভে-গাত্র্দাহ। উর্ধগত অগ্পিত্তরোগে রোগীর হর্ত, পদ 
প্রভৃতি স্থানে সময় সময় জালা বোধ হয়; এঁ জালা সময় সময় এত বৃদ্ধি পায় 
ষেরোগীর নিদ্রার পর্যন্ত ব্যাঘাত হয়, আবার সময় সময় উহা! স্বয়ং 
কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া থাকে; এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীর 
গাত্রে গুড়ুচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈল মাণিশ করিতে দিবে এবং 
গুড়চযাদিলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি গধধ অন্থুপান বিশেষে সেবন 
করাইবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে এবং উদরাগ্ান বা অঙ্গীর্দোষ 
বিদ্যমান না থাকিলে, তাহাকে তিক্তকঘ্বত, মহাতিক্তশ্বত বা পঞ- 
তিক্তকঘৃত সেবন করাইলে এ জ্বাল! সত্বরই বিনষ্ট হয়। অক্রপিতরোগে 
অন্ীর্ঘদোষ বা অন্লোগগার অবস্থায় স্বত সেবনে বিশেষ উপকার হয় না, 
বরং অনিষ্ঠ ঘটে; অতএব বিবেচনা পূর্বক রোগীকে দ্বৃত দেবন করিতে 
দিবে। 

. অল্পিতে-গাত্রকণ্ত্ ও পীড়কা 1 উর্ধগত ব়পিতরোগে গান্র- 
কণ্ঠ, পীঁড়কা গ্রভৃতি লক্ষিত হয় এবং তৎসঙ্গে বমন, দাহ প্রভৃতি লঙ্গণণ্ড 
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গ্রকাঁশ পাইয়া থাকে ; এইরূপ অবস্থায় রোগীকে বিরেচনার্থ বৃহৎ হরিস্রাখগড 
সেবন করিতে দিবে ; উহ্থাদ্বার বিরেচন হইলে পীঁড়কার নিবৃত্তি হয়। এই 
অবস্থায় তিস্তুক দ্বত বা মহাঁতিক্তক দ্বত রোগীর অগ্রিবল বুঝিয়! সেবন করিতে 
দেওয়া যাইতে গারে। 

শ্লেহ্গপিত্তের চিকিৎসা । ্রেশ্রপিতরোগেও অশ্পপিত্ের ভ্াঁয় বন, 

মুচ্ছ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; অধিকস্ত শিরো- 

বেদনার আধিকা প্রায়শঃ লক্ষিত হয়! অল্পপিত্তরোগে বযন, যৃচ্ছ্ণ, অরুচি 
গ্রভৃতি অবস্থায় যে সমস্ত ওষধ পৃথকৃরূপে বর্ণিত হইয়াছে, গ্রেন্বপিত্ত- 
রোগেও এ সকল অবস্থায় সেই সমস্ত ষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায় । 
যুচ্ছণ, নিদ্রার অভাব ও শিরোবূর্ণন প্রভৃতি অবস্থায় বীরেশ্বর রস, বৃহৎ 
বীরেশ্বর বস বা! শ্রেন্পিত্তাস্তক রস সেবন করিতে দ্িবে। রোগীর কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত ও গাত্রদাহ গ্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বৃহৎ হরিদ্রাখও প্রয়োগে 
সমধিক উপকার হয়। 

অয্লপিত্তরোগে- ওষধ | 

বাসাদি কাথ। অক্পিতরোগে রোগীর জর, গাত্রক ও গাত্রজালা 

লক্ষিত হইলে, এই ক্কাথ শীতলাবস্থাম তাহাকে অপরাহ্ছে সেবন করিতে 

দিবে। 

বাসাদি কাখ। বাসক ছাল, পদ্মগুলঞ্চ ও কণ্টকারী; এই তিনটী ভ্তব্য সযভ।গে মিলিত 

২ তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

ভ্রিফলাদি কাথ। উর্ধগত অন্পপিত্তরোগে জর, বযন ও গাব্রদাহ 
প্রভৃতি উপসর্থ উপস্থিত হইলে, এই কাধ সিদ্ধ করিয়া শীতল করত বৈকালে 
সেবন করিতে দিবে। 

ভ্রিফলাদি কাথ | হরীতকী, জ্বাষবা, বহেড়া, গল্তা! ও কটুরী; এই কয়েকটি ভ্ব্য সষ- 
ভাগে মিলিত ২ তোরা, বল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল হইলে প্রক্ষেগ ইন্থৃচিনি, 
বন্িহধু চূর্ণ ও যত এই সকল সমতাগে মিহিত * তোলা | 

গুডুচ্যাদিকাথ। উর্ধগত অন্নপিতরোঙ্গে হাত প] জালা, জর, বমম 
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গৃ্রকছু ও পীড়া প্রস্থৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল, করত 
বৌগবীকে ফেবন করিতে দিবে। 

গড়চ্যাদি কাথ। পর্গ্তরাঞ্জ, নিমছাল, খটোলপত্র, হরীত্বধী, আহলা ও বহেড়া; এই 

সন্ভল ভ্বা লমভাগ্ে বিরিত ২ তোনা। ভব ৩২ তোলা । শের * তোরা। গ্বীতর হইলে 

গ্রক্ষেধ ধু 1, তোলা। ূ 

দশান্ব কাথ। গর্ধগত অব্রপিজরোগে হাত পা জালা, জর, বমন, 

গাত্রক্ড বা! পীড়ক প্রস্তুতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাধ শীতল করত 
রোগীকে সেবন কৰিতে দ্বিবে। 

দশাগ্র ক্কাথ। বাসকছাল, পন্মগুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমহাল, চিরত, ভৃঙ্গরাঞ্ধ, হরীত কী, 

আলা, বহেড়1, গপটোলপন্ত ; এই সমুদয় সযভাগে মিলিত ২ তোলা, ভ্বল ৩২ তোলা, শেষ 

* তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ বধু |* তোলা। 

পটোলাদি ক্কাথ। পিত্তগ্রেম্মরোগে অথবা! অন্পিত্তরোগে পিতশ্লেমব। 

প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিস্ত, জ্বর, বযন, গাত্র কত, ও ভ্রম প্রস্ৃতি বিদ্যমান 

থাকিলে) এই ক্বাথ রোগীকে গেবন করিতে দ্বিবে। 

পটোলাদি দ্বাথ। পটে।লপত্র। শুঠ, পদ্মুগ্ুলঞ্চ ও কট নী; এই নকল ভ্ব্য সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, ভ্বল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা | 

বৃহৎ এলাদি চর্ণ | অক্পপিত্তরোগে গ্রান্ত্রজালা, জর ও বক্ষঃস্থলে 

বেদন৷ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই উষধ কিঞ্চিৎ মধুসহ অথবা ইন্ছু- 
চিনি মহ অপরাহ্ছে বা মধ্যাহ্ে সেবন করিতে দিবে। 

বুহৎ এলাদি চুণ। এলাই5, টাগাবৃক্ষের ছাল, রক্তছন্দুন, হরীতকী, ধনে। রক্তচিতা, 
আম্লা। গোরক্ষচা হলে, পুল্ত! ও মৃখ!; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ ও মধু প্রতেকে স্মভ্ভাগে 
লইয়] মিশ্রিত করিবে |! মাত্র! %* আনা। 

হিঙ্গাদি চূর্ণ | উর্ধগত অস্পপিভরোগে রোগীর বমন, শুল ওজর 
প্রভৃতি উপপ্রব লুক্ষিত হইলে, এই উধধ উঞ্জ জলসহ সেবন করিতে দিবে। 

হি চূর্ঘ। শোধিত হিং ১ ভাগ, নির্লীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ এবং গব্য- 
তত ৮ ভাগ; এই বনন্তত্রব্য একত্র করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়] মুখবন্ধ করত্ব পাক 
কৰে এবং ভক্মীভূত হইলে উহার পাক সম্পন্ন হইয়াছে জানিবে। মাত্র |* জানা। 
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পিভান্তক রস । অধোগত.অশ্নপিততরোৌগে বমনবেগ, দাস্ত। ভ্রান্তি ও 

অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই খধধ রোগীকে অপরাহে সেবন 

করিতে দিবে। অনুপান_-ধনে ও পল্তা ভিজান জল। 

পিত্তাস্তকরস। জা তীফল, জটামাংসী, কুড়, তাঁলীশপত্র' স্বর্ণমাক্ষিক। লৌহ, অভ্র, লবঙ্গ ; 

এই সকল ধ্বব্যেত্র চর্ণ সমভাগ এবং সর্বব-সযান রৌপ্য ভম্ব ; একত্র জলে মর্দন করিবে। 

বটাওরতি। 

মহাপিত্তাস্তক রস ॥ অধোগত অগ্পপিস্তরোগে প্রবল বঘনবেগ, 

অরুচি, দাস্ত ও উদবে শল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ অপরাহ্েে 
সেবনের ব্যবস্থা করিবে । ইহা সেবনে এ সমস্ত উপদ্রব শীগ্বই দূরীভূত হয়। 

অন্ুপান--ধনে ও পল্ত1 ভিজান জল। 

মঙ্থাপিত্তাস্তক রস। পিভান্তক রসে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্থে বর্ণ মিশ্রিত করিলে 

তাহাকে নহ।পিভান্তক রস কছে। 

_ বীরেশ্বর রন । অক পিত্ত ও শ্লেম্সপিত্তরোগে নিদ্রান্ধ অভাব; হাত 

পাজাল! এবং ভ্রম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা শ্রেম্রপিত্তরোগে 

রোগীর মৃচ্ছ্ণ, অন্ধকারবৎ দর্শন এবং অন্তান্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ 
সন্ধ্যাকালে বা অপরাহে ক্ষেতপাপড়াবু রস সহ সেবন করাইবে। নিদ্রার- 
অভাব ও তজ্জনিত অন্তান্ত উপদ্রব প্রবল হইলে, ইহ1 সমধিক উপকারী । 

বীরেশ্বর রস। রসসসন্দুর। তামা, অভ্র, লৌহ্, হরিতাল, গন্ধক, কাকড়ীশৃঙ্গী, বট, 

মোহাগারখৈ, বামনহাটী, হ্রীতকী, বাল! ও ধনে; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া 
গটোলপত্ররস অথব! ক্ষেতপাপড়ার রস দ্বারা যদ্দিন করিবে। বটী ৫ রতি। 

বৃহত বীরেশ্বর রন । অন্পপিত্রোগে বা শ্লেন্ষপিততঝোগে নিদ্রার 

অভাব, হাত প। জালা, ভ্রম ও অন্যান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে এবং শ্রেম্- 
পিভরোগে রোগীর মৃচ্ছণ, অন্ধকারবৎ দর্শন ও অন্যান্ত বাতজনিত লক্ষণ 
লক্ষিত হইলে; এই ওঁষধ সন্ধ্যার সময় বা অপরাহে সেবন করিতে দ্িবে। 

যাহাদ্বের নিদ্রার অভাব এবং তজ্জনিত অন্তান্য লক্ষণ নকল অনেক দ্ধ 

হইতে প্রকাশ পায়, তাহাদিগ্রের পক্ষে এই উধধ অত্যন্ত উপকারী । অনু- 
পান-ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু। 
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বৃহৎ বীরেশ্বর রস। ন্বর্ণসিদ্দুয়। রূপা, স্বর্ণ, জভ্রঃ হরিতাল, রস, গঞ্ধক, সোহাগার ধৈ, 

ওঠ, বাহনহাটী, হরীতকী, বাল! ও ধনে; এই সকলত্ত্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার 
রসে মর্দন করিবে। বটা৫ রতি। 

শ্লেক্সপিত্তাস্তক রস । শ্নেম্মপিভরোগে মুচ্ছ?। ভ্রম, বমন, আলস্য ও 

শিরোবেদন! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহা! সেবনে পিতজনিত উপদ্রব সমূহও ঢূরীতৃত হয়। অন্ুপান-- 
হরীতকী, পিপুল, গুড় ও শুঠচুর্ণ সমভাগ। 

শ্নেপিতাস্তক রস। রসসিন্দুর, তাত, লৌহ, রক্তচিতা, গন্ধক, সোহার ধৈ, চিরতা, 

ইন্জঘব রান্না, পদ্মগুলঞ্চের পালো ও পন্মকাষ্ঠ। এই সকল জ্রব্যের চুর্ণ সমভাগে লইয়া 
ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দন করিবে। বটী৩ রতি। 

পিত্তাস্তকলৌহ | উর্ধগত অক্রপিতরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষি- 

দেশে বেদনা, হাত পা জ্বালা, জর, গাত্র-কণু ও পীড়ক। প্রভৃতি উপদ্রব দৃষট 
হইপ্লগে, এই ওধধ পটোল পত্রের রসসহ তাহাকে সেৰন করিতে দ্রিবে। 
বক্ষঃস্থলে জ্বালা) কুক্ষিদেশে বেদনা ও অন্নপিত্তাশ্রিত গাত্রক প্রভৃতিতেও 

ইহ! অতিশয় উপকারী । 

শিল্তান্তকলৌহ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জাতীফল, লবঙ্গ; কুড়, দারুচিনিঃ হরীঙকী, 

আমলা, বহেড়া, শু ঠ, পিপুল) মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রধব, চিরতা, সৈদ্ধবলবণ, রসসিন্দুর, 
তাস্ত্। বঙ্গ, পলাশবীজ, মুখা, যমানী ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও লৌহ 

২৫ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়৷ পটোলপত্র? গীমা, হিঞ্চা, নিমপাতা! ও আপাঙ, 
ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়! ভাবন। দিবে। বটী৩রতি। 

পানীয়ভক্ত বটিকা | অন্পিততরোগে উদরে ব৷ কুক্ষিদেশে শূল, পার্খ- 

শূল, মন্দাগ্রি ও গ্রহণীদোধ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে অপরাহ্ে 
সেবন করিতে দিবে । অন্থপান--চাউলধোয়! জল । 

পানীয়ভক্ত বটিকা। তেউড়ীমুল, মুখ, হরীতন্কী, আমলা, বর্ছেঁড়া, শু ঠ, পিপুল, মরিচ ও 
ঈ্তচিত]॥ ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা ; পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোলা! এবং 
লৌহ, অভ্র ও বিডঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া! ব্রিফলার 

ফ্লাথে মর্দন করিবে। ব্টী৪ রতি। 

অয়পিতাস্তক রস। অক্নপিভরোগে গাত্রদাহ? কুক্ষিশূল, বমনবেগ 



৪০৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 

প্রভৃতি উপদ্রব অথব] উর্ধগত বা অধোগত অননপিত্তের লক্ষণ সকল লক্ষিত 
হইলে, এই ওধধ রোগীকে অপরাহে সেবন করিতে দিবে । অস্থপান--মধু 
অথব। ধনে ও পল্তার জল। 

অন্নপিত্ান্তক রম| দিন্দুর, অভ্র ও লৌহ ;-এই সকল সমভাগ এবং সর্ব সহান 

হুরীতকী চর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলে গেষণ করিবে | বটী৫ রতি। 

শুষ্ঠাখণ্ড। অশ্রপিভরোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে শুল) অগ্নিমান্দ্য।, বমন 

ও কটিদেশ ব| সন্ধিস্থানে বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ দুষ্ট হইলে, এই উঁষধ রোগীকে 

জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহ] অগ্রিবর্ধক, বাতশ্নেম্বাশ্রিত বা পিত্তশ্রেম্বা- 
শ্রিত অস্পিত্তে অতিশয় উপকারী । 

শুঠীথণগড। গু চর্ণ ৩২ তোলা, ইচ্ষুচিনি /২ সের, গব্য দ্বৃত /১ সের ও গোছুগ্ধ /৮ সের; 
এই সমুদয় একত্র পাক করিয়! পাকশেষে পাত্র নানাইয়া উষ্ণাবস্থায় আমলকী, ধনে, মুখা, 

জীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেঙ্রপত্র, এলাইচ, কৃষ্খজীর! ও হরীতকী; ইহাদের 
প্রত্যেকের চর্ণ ১* তোলা উহাতে মিশ্রিত করিমা শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা প্রদান 

কন্িবে। মাত্রা ।* আনা। 

,পৌভাগ্যশুগী মোদক | অন্লপিভরোগে অগ্রিমান্দ্য ও তৎসঙ্গে গাত্র- 

বেদন। ও ভার বোধ, কুক্ষিশ্ন। হতশুল, শিরঃশুল, পার্শশল ও রোগীর 

অলসত। প্রভৃতি বাতশ্নৈম্মিক ব! পিত্তপ্নৈম্মিক অস্পিত্তের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ শীতল জল বা গোছুন্ধ সহ সেবনের ব্যবস্থা 

করিবে। ইহ! অগ্লপিত্তরোগে অতিশয় উপকারী এবং পুষ্টিকারক, বল- 
কারক ও শুক্রবর্ধক। 

সেভাগ্যত্্ মোদক। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তৃক্ষরাজ, জীরা। 
কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অত্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কুফল, মুখা, এলাইচ, জাতীফল, 
জটামাংসী, তেজপত্্, তালীশপত্র, নাগেশ্বর; গরন্ধমাত্রা, শটা় পালো, বষ্টিমধুঃ লবঙ্গ ও রক্ত- 
চন্দন; ইহাদের চু সমভাগ ্্চূ্ণের সমষ্টির মমান শু"ঠ চুর্ণ এবং শুঠ চূর্ণ ও জন্য চূর্ণের 
সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষচিনি ও সমুদয়ের চতুগড ৭ গব্য ছুপ্ধ | প্রথমে গোদুষ্ধে চিনি পাক করিয়া 

অনন্তর অতি মৃদু অগ্নিতাপে অগ্যান্তক চূর্ণ এ চিনির সহিত যোদকবৎ পাক করিয়া 

নামাইবে। মাত্রা ॥* ভোল! বা ১ তোল]। 

শতাবরী ঘৃত। অক্নপিতারোগে রোগীর মৃচ্ছণ। নিদ্রানাশ, গাত্রদাহ। 



অসপিত-চিকিৎসা। ৪০৭ 

পিত্তাধিক্য বা বিবিধ উপদ্রব জনিত মাননিক দুর্বলতা অর্থাৎ চিত্ত চাঞ্চল্য 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঘ্বৃত সেবন করিতে দিবে। 

উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় ঘ্বৃত সেবন করাইবে ন!। সাধারণতঃ মন্দাগ্নি 

থাকিলে অল্প পরিমাণে অপরাহ্ে সেবনের ব্যবস্থা করিবে | ইহা! শুক্র ও 

বল বর্ধক। অন্ুপান--উষ্ণদুগ্ধ। 

শতাবরী ত্বৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। বখানিয়ষে মুচ্ছণপাক করিবে । শতমুলীর স্বরস 

৪ সের। গোহুদ্ধ ১৬ সের। কক্কত্বব্য--শভযুলী /১ সের। বথানিয়ষে ঘ্বৃতপাক করিয়া 

ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।* আনা। | 

জীরকাদ্য ঘৃত। গ্রেম্সপিভর়োগে মন্দাগ্রি, বমন ও অরুচি প্রকাশ 

পাইলে, রোগের পুরাতন অবস্থার এই দ্বৃত রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। অনুপান--উফ ছুগ্ধ | 

জীরকাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত ৪ দের| বখাবিধানে মুচ্ছণীপাক করিবে। পাকার্থ জল--১৬ 

সের) কক্কদ্রব্য-_কৃঞ্ণজীর] ৩২ তোল! ওধনে ২তোলা। বখাণিয়যে ঘ্বতপাক করিরা 

ছাকিয়। লইবে। যাত্রা |* আনা। 

নারায়ণ ঘুত। অন্পপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রজালা, বমন ও 

নুচ্ছ| প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর উদরাময় ও 

উদরাঞ্ান প্রভৃতি বিদ্যযান না থাকিলে, এই ত্বৃত তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। অন্ুপান_উঞ্চছুগ্ধ। 

নারায়ণ ঘৃত1 গব্যঘৃত /৫ দের। যথানিয়ষে মুচ্ছ] পাক করিবে। কক্কবরবা--দ্রাক্ষা। 

আমলকী, পটোলপত্র, শুঠ, কট.কী ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা | কাথ্য দ্রব্য 

পিপুল /২ সের, জল ২* সের, শেষ /৫ মের । পদ্মগুলঞ্চরদ /৪ সের] আমলকীর রস 

/৭1* সের । বথানিয়মে ঘ্বৃত পাক করিয়। ছাঁকিয়! লইৰে। মাত্রা ।* আনা | 

প্রীবিন্বতৈল । অন্লপপিততরোগে রোগীর উদরাময়, হাত পা জালা, 

শরীরের সমধিক ছুর্বলতা ও জ্বরতাব প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, 

রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল তাহাকে নাতিদেশে ও অন্তান্ত অঙ্গে 
মালিশ করিতে দিবে। ইহা উদরাষয় প্রশযক ও পুষ্টিকারক । ্ত্রীর্দিগের 

হতিকারোগে উদরাময় অবস্থায় এই তৈল গ্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 



৪৮ আয়ু্েরবেদ-শিক্ষ]। 

জীবিযতৈল। তিলতৈল ৪ সের। কাখ্য দ্রব্য--কচি বেলগু'ঠ ১২]* সের, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের। আমলকীরস ৪ সের। ছাগীদুপ্ধ ৮ সের। কন্বত্ব্য--আনমলা, লাক্ষা, 

ইরীতকী, মুখা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদ|র, অঞ্রিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, 
তগরপাছকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনস্তমূল, বচ, শতমূলী, অগ্বগন্জা। 
শুলফা ও পুনর্ণবাঁ; এই সকল জ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক 

কঙ্গিয়া ছাকিয়া লইবে। 

অশ্রপিত্তে- বমন-চিকিৎসা। 

ধাত্রীলৌহ। অক্পপিগতরোগে অন্রল বিশিষ্ট বমন হইলে অথবা 

তিক্ত বা অগ্নরস বিশিষ্ট উগার উঠিলে, এই উধধ অপরাহনে পটোল গত্র- 
রস অথবা ধনে ও পল্তা তিজান জল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

অযনপিভরোগে বমনের সঙ্গে হাত পাজ্াল! এবং কুক্ষিদেশে ও বক্ষঃস্থলে 

বেদনা! বা শূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ওষধে এ সমস্তই বিনষ্ট হয়। . 

ইহ। অত্যন্ত উপকারী। 

ধাত্রীলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় ্ রষ্টব্য | 

ধাত্রীলৌহ্ ( মতান্তরে )। অক্পপিততরোগে তোজনের অন্তে ব! 

অপরাহ্ছে অথবা অন্ত সময়ে অন্নরস বিশিষ্ট বমন বা অয্লোদগার হইলে এবং 

তৎসঙ্গে উদুরে ও কুক্ষিদেশে শূল এবং জালা প্রভৃতি উপসর্গ অসহনীয় হইলে, 
রোগীকে 'এই উধধ সেবন করিতে দিবে। অপি শ্রিত শ্লরোগে 

ইহা অতিশয় উপকারী । অন্নপিত্তাশ্রিত হাত পা জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি 

উপদ্রব এই ওধধে বিনষ্ট হয়। তোজনের আদি, মধ্য ও অস্তে ইহা 
সেবন করিলে উৎকট শুলরোগ বিনষ্ট হয়। 

ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে )। সুটিত ষবতঙুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ তোল! শেষ 

৩২ভোল! বত্ত্পুত্ত শতমৃজীর রদ, আমলকীররস, দধি ও ছুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকে ৬৪ তোলা ; 

ভূষিকুম্মাণ্ডেররস,গব্য ঘ্বত ও ইক্ষুরস ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া! 

গোমুত্র হবার শোধিত ও চুর্ণাকৃত মণ্ডর ৪৮ তোলা উহাতে প্রদান করত পাক করিবে 

পাক শেবে অতি মৃছ জগনিসস্তাগে জীরা, ধনে। দারুচিনি, তেজপাতা এলাইচ, গজপিগ্নলী, 
মুখা, হরীতর্কী, লৌহ, অন্তর, ওঠ, পিপুল, মরিচ, রেধুক, হুরীতকী, জামলা, বহেড়া। ভালীশ- 



অগ্রপিত্ত-চিকিৎস।। ৪০৯ 

পত্র ও নাগেশ্বর । ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ং তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। 

মাত্রা।* আনা হইতে ১ তোলা। 

সপ্তায্ৃত লৌহ । অক্পপিতরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহে 

অয়রস বিশিষ্ট বমন হইলে, এই উষধ রোগীকে মধ্যাহে বা অপরাছ্ণে সেবন 

করিতে দিবে। ইহা অল্লপিত্তাশ্রিত শুলরোগেও অতিশয় উপকারী । অন্ধু- 
পান--গোহুগ্ধ। | 

সপ্তামৃত লৌহ। প্রস্তুভবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সিতামণ্ডর | অন্পিত্তরোগে আহারের পর; যধ্যান্থে অথবা অন্ত 

কোন সময়ে বমন হইলে, এই ওধধ রোগীকে আহারের পূর্বে সেবন করিতে 
দিবে। ইহা অল্পপিত্ত জনিত শুলরোগে অতিশয় উপকারী । হাত প! জ্বালা, 

ুচ্ছা, শল ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব অস্পিত্তের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহাও 
এই ওধধে বিনষ্ট হয়। অন্ুপান--শীতল গোছুগ্ধ। 

সিতামও,র | মণ্ড,র অগ্নিতে দ্ধ করত ক্রমান্ধর সাতবার গোমুত্বে নিক্ষেপ করিবে 

ওরৌধে শুকাইর়া লইবে। এই নিয়যে হুর চুর্ণ ৮* তোলা, ইন্ছুচিনি ৪* তোলা, 
পুরাতন গব্যদ্ৃত ৬৪ তোলা। গব্য হৃপ্ধ ১২৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র মুছ অগিতে 

লৌহুপাত্রে পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে পাত্র নানাইয়া উষ্ণ থাকিতে শুঠ, পিপুল, 

মরিচ, যষ্টিষধূ, এলাইচ, ছুরালভা, বিড়ঙ্গশাস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ; 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, উহাতে প্রদান করিবে এখং শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা 
মিশ্রিত করিবে | যাত্রা ॥* তোল! । 

অল্লপিত্তে_-উদরাময়-চিকিৎস| । 
অম্বতার্ণবরম | অধোগত অগ্পিভরোগে জলবৎ বা গ্নেক্সপংযু্ত 

পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে শ্ল বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ প্রাতে ও 
সন্ধ্যায় অথবা! ১ বার হ্বাত্র সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--মৃথার রস অথব! 
ভাজা জীরা চূর্ণ ও যধু। 

অযৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা । অধোগত অক্পপিতরোগে জলবৎ পাতলা 
দান্ত হইলে এবং তৎসক্গে উদরে বেদন! ও পিপাসা! প্রভৃতি উপদ্থব বিদ্যমান 
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থাকিলে; এই উঁধধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা ১ বার মাত্র সেবন করিতে 
দিবে। অন্গপান-_জীরাচুর্ণ ও মধু। 

গ্রহণীগঞজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তৃতবিধি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

বৃহৎ পুর্ণচন্দ্র রস । অধোগত অক্পপিতরোগে রোগীর পাতল! 

দাণ্ত এবং তৎসঙ্গে বুকে, পৃষ্ঠে, কুক্ষিদেশে ঝা! কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি বাঁতের 

উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং শবীর অত্যন্ত হুর্বল হইলে, এই ওধধ তাহাকে 

সেবন করিতে দ্দিবে। ইহা সেবনে অদ্রপিত্ত ও উদ্রাধয়জনিত যাবতীন্ন 
উপসর্গ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহ] অত্যন্ত বল ও শুক্রবর্ধক এবং পুষ্টিকারক। 

অন্ুপান--অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে ভাজা জীরাচুর্ণ ও মধু এবং দাস্তের 

তাদৃশ তারল্য না থাকিলে পানের রস ও মধু। 

বৃহৎ পূর্ণচন্ত্র রস। প্রস্ততঘিধি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্যে 

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটা। অধোগত :অন্নপিতরোগে উদরাময্ প্রকাশ 

পাইলে অর্থাৎ আমসংযুক্ত পাতলা! দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাগ্নান। কটি; পৃষ্ঠ ও 

কুক্ষিস্থানে বেদন! প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে; এই ওষধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে অনুপান-উঞ্জজল । 

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটা। প্রস্তৃতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্রব্য। 

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রল। অধোগত অন্পপিত্তরোগে প্রত্যহ বা 

২৩ দিন অন্তর মুগ; জলবৎ পাতলা দাস্ত অথবা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে 
ও তৎসঙ্গে রোগীর বমন এবং হৃদর, পার্খ বা কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা 

ও অজীর্ণদোধ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন 
করিতে দিবে! ইহা" অগ্পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট গধধ। 

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা একবার মাত্র প্রহোজ্য । অনুপান--তাজা জীরা- 
চূর্ণ ও ষধু। 

যহারাঁজ নৃগতিবল্পভ রল | প্রস্তৃতবিধি ২৬৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

রসপর্পটী | অধোগত অব্রপিত্তরোগে বাওঙ্নেন্সাধিক্য রোগীর পাতল! 
দাস্ত হইলে এবং এন্নপ দাল্ত দীর্ঘকাল পর্যয্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্তান্ত উধধে 
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উপকারের আশ! থাকে না, তখন তাহাকে এই গুঁধধ সেবন করিতে দিবে। 

অল্পপিত্তরোগে যাহাদের উদরাষয়ের প্রবলত। বশতঃ যাবতীয় সন্ধিস্থানে 
বেদনা! এবং উর্ধ গ্লেম্গত রোগ সকল প্রকাশ পায়, তাহার্দিগকে এই গুধধ 

যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবন কালে অতি লঘুপাক পথ্য 
প্রদান কর! কর্তব্য, কিন্তু দুগ্ধ প্রতিদিনই সহাযত সেবন করিতে দ্বিবে। 
এই ওষধের সেবন বিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

রসপর্পটা। প্রস্ততবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

বিজয়পর্পটী। অধোগত অননপিন্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ 

উদরাময় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্তান্ত ওষধে উপকারের আশা 

থাকে না, দেই সময় রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে 
উদরামক্াশ্রিত আমবাত প্রশমিত এবং শারীরিক বলবৃদ্ধি হয়। অস্্পিত্ত- 

রোগে ইহা উদরাময় নাশক শ্রেষ্ঠ উধধ। এই ওঁধধ সেবনকালে প্রতি- 
দ্রিন লঘুপাক অন্ন ওব্যঞ্জন এবং ছুদ্ধ সম্মত পথ্য দিবে। ইহার সেবন 

ও পধ্যবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 
বিজয়পর্পটা। প্রস্ততবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

শঙ্াবটী । অধোগত অক্নগিততরোগে পাতল। দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরা- 

ধান, বুকজালা, অথব। দুর্গন্ধ উদগার থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । যে সকল ব্যক্তির উদরাশ্বান ব। উদগার প্রকাশ পাস ন! 

এবং কেবল মাত্র দ্বান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা দ্বারা অনেকাংশে উপ- 

কার হয়। ' এই ওঁষধ অগ্নিবর্ধক। অন্ুপান--তাজাজীরাচুর্ণ ও মধু অথবা 
সুথার রস ও মধু। 

শখ্খবটী। প্রন্ততবিখি ৩৭৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

লবঙ্গান্চ মোদক । অধোগত অগ্নপিত্তরোগে রোগীর বিবিধবর্ণের 

পাতল৷ দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জালা, অগ্নিমান্দ্য ও উদগার প্রভৃতি 
লক্ষণ বিদ্কষান থাকিলে; এই ওঁষধ তাহাকে, সেবন করিতে দিবে। ইহা বল 
ও পুষ্টিজনক। অনুপান-_জল। 

লবঙ্গাছঘ মোদক। প্রস্ততবিধি ৩৯ পৃষ্ঠায় ত্রষবয। 
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অযরপিত্তে-উদরাধাঁন-চিকিৎস! | 

চিন্তামণি রস। অস্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ সর্বদা বা কিছু 
সময়ের জন্ত উদরাগান প্রকাশ পাঁইলে এবং তৎসঙ্গে নিপ্রার অভাব ও শিরো- 
ঘূর্ণন বিদ্ধমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে অপরাহছে ১ বার অথবা অবস্থা- 
ভেদে অর্থাৎ রোগের আতিশয্যে মধ্যান্ছে ও অপরাহে ২ বার সেবন করিতে 
দিবে। ইহ! বল ও পুষ্টিজনক। অন্পান--কোষ্ঠবন্ধ অবস্থায় শু ঠ, হরীতকী, 

আমল! ও বহেড়। ভিজান জল আধছটাক ও মধু ২ ফোট|। শ্বতাব কোষ্ঠ 

বা উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়! জল অর্ধছটাক ও মধু ২ ফোট]। 
চিন্তামণি রস। প্রস্ততবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় তষ্টব্য। 

চতুম্মুখ রম | অস্পপিত্তরোগে রোগীর বাযুতর প্রকোপ বশতঃ উদরা- 

ধান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে শিরোধুর্ণন, মাথায় বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা- 
বোধ, বুকজালা! ও অয়োদগার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

তাহাকে কেবল অপরাহ্ে ১ বার অথব] মধ্যান্থে ২বার সেবন করিতে 

দিবে। ইহ পুষ্টিকারক। অন্গপান--কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া- 

তিজান জল। উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়! জল। 

চতুণ্দুখ রস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় জষ্টুবা। 

বৃহৎ বাতচিন্তামণি | মক্পপিভরোগে বাঘুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর 
উদরাধান ধাকিলে অথবা অক্রপিত্তের প্রবলতা বশতঃ শিরোধূর্ণন, নিদ্রার 

অভাব, হাত গা আলা, বযন ও পাতল৷ দাস্ত প্রভৃতি উপত্রব প্রবল হইলে, 
এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । উদরাঘ্নান ভিন্ন উপদ্রব বিগ্তমান থাকিলে) 

এই ওষধ সেবনে তাহাও দূরীতৃত হয়। ইহা অত্যন্ত ব্রকারক ও পুষ্টিজনক। 
অপরাহে ১ বার প্রয়োগ করিবে । এই ওষধ বাতপিত প্রধান রোগীকেই 
সেবন করাইবে। অন্ুপান--আতপ চাউলধোয়! জল । 

বৃহৎ বাতটিস্তামণি | ন্বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, জত্র২.ভাগ, লৌহ « ভাগ, প্রবাল 
৫ ভাগ, যুক্তা ও ভাগ এবং দ্বর্ণসিল্দুর ৭ ভাগ, এই সমস্ত একজ করিয়া ঘৃতকুমারীর বসে মর্দন 

এবং ছায়ায় গু করিবে | বটীরতি। 



অস্সপিত-চিকিগুমা। ৪১৩ 

মহাশঙ্খবটা। অগ্লপিত্তরোগে, অগ্রিমান্দ্য বা অজীর্ঘদোধগ্রযুক্ত 

উদরাধান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে ববনভাব বা দাস্ত কিখা বক্ষঃ বা হাত 

গ1 জাল! থাকিলে, এই ওধধ প্রাতে সেবন করাইবে। অন্ুপান-.জল। 

মহাশগ্ববটী| প্রস্ততবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 

অল্পিতে__কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা । 

অগন্ত্যচুর্ণ ৷ অশ্পিত্তরোগে কোঠ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে বমন, হাত প। 

জ্বালা, প্রবল বেদন। এবং মাথা ঘূর্ণন প্রভৃতি উপদ্রব বিগ্যমান থাকিলে, এই 

উষধ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দ্বিবে। কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও 

ব্যবস্থা কর] যায়। ইহ] অবস্থাবিশেষে প্রত্যহ সেবন না করাইয়া ২1৩ দিন 
অন্তর সেবন করাইবে। অন্ুপান--জল ব1 নারিকেল জল । 

অগন্তযচুরণণ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্ক, বড় এলাইচ 

ও তেজপাত1। উহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচুর্ণ ১* তোলা,তেউড়ীচুণ ৪* তোলা 

এবং ইক্ষুচিনি ৮* তোলা ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে | মাত্রা--॥* তোল! । 

হরীতকীখণ্ড । অন্রশিভরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল- 

শূল, বমনবেগ বা হাত পা জ্বাল। প্রভৃতি উপদ্রব বিগ্ভমান থাকিলে, এই 
ওষধ কোষ্ঠশ্ুদ্ধির জন্য প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু মন্দাগ্রি 

বা শ্বতাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রত্যহ ইহা সেবন করাইলে, উদরাময় হইবার 

সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় ২।৩ দ্দিন অন্তর এই গঁধধ সেবন করিতে দিবে। 

অল্পপিত্তে কেবলমাত্র কোষ্ঠবন্ধ থাকিলেও) এই ওঁষধ ব্যবস্থা কর! যায়।, 

অন্পান-_উদ্ণছুদ্ধ বা উঞ্চজল । 

হ্রীতকী থণ্ড। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা। দারুচিনি তেঞ্গপাতা। এলাইচ, 

নাগেশ্বর। যমানী, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, যৌরী, শুলফ! ও লব? ইছাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 
তোলা, তেউড়ীমুল ও সোপামুখী; ইহাদের প্রত্েকের চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকীচুর্ণ ৬৪ 

তোলা, ইক্ষৃচিনি ২৫৬ তোল! ) প্রথমে চিনি পাক করিয়! অতি মৃছু অগ্নির তাপে জন্যান্ত চুপ 
প্রদান পূর্বাফ পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া বট প্রস্তুত করিবে । মান্া-]* (তোল! । 

ত্ড | 
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অন্পিত্তে-_শুল-চিকিৎস]| 

ধাত্রীলৌহ। অব্পিজরোগে প্রথমতঃ বঙ্ষঃস্থলের নিয়ভাগে অর্থাৎ 
কুক্ষিদেশে, অনন্তর বক্ষঃস্থলে এবং গ্রীবা! গ্র্ৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে 
বক্ষঃহলে আলা! প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ধধ রোগীকে অপরাহে সেবন 
করিতে দিবে। আন্পিত্তে কেবলমাত্র রোগীর বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই 
ওষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অন্ুপান_-পল্তার রস বা ধনে ও পল্ৃতা 
ভিজান জল, বাযুপিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ গরম ধাতুতে ডাবের জল। 

ধাত্রীলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় জষ্টবয। 

ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে )। অন্্পিততরোগে রোগীর প্রথমতঃ, বক্ষঃ- 
স্থলের নিশ্নতাগে, অনন্তর হৃদয় ও পার্খে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই গঁষধ 
সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী। অগ্পিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধের 
সহিত প্রবল বমন বা বমনবেগ, হাত পা ও বক্ষঃস্থলে জালা প্রভৃতি উপদ্রব 
বিদ্তমান থাকিলেও এই ওষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহ] বৈকালে 
অথবা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অস্তে সেব্য। অন্ুপান--ধনে তিজান 
জল ও ইক্ষুচিনি। বামুও পিত্তের অত্যন্ত প্রাধান্য থাকিলে- অর্থাৎ গরম 
ধাতুতে পল্তার রস ও ইচ্ছুচিনি কিন্বা ডাবের জল। 

ধাত্রীলোহ ( নতাত্তরে )। পরস্ততবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় জট । 
সপ্তামৃতলৌহ। অ্রপিতরোগে কুক্ষিদেশে বা হয়ে প্রবল বেদম 

প্রকাশ পাইলে, এই উধধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত বমন, 
বমনবেগ, বক্ষঃস্থলে আলা ও অন্যান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও, এই উধ 
ব্যবস্থা করা যায়। অন্থুপান--ছুপ্ধ বা তদগাবে জল। 

সপ্তায়ৃতলৌহ। প্রস্তবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় ষ্ঠ 

বিদ্যাধরাভ্র | অশ্নপিত্তয়োগে কুক্ষিদেশে, হৃদয়ে বা নাতি ও হায়ের 
মধ্যভাগে, প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। পিত্য়েখজনিত শুলরোগেও ইহ অত্যন্ত উপকারী। অল পিত্ব- 
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রোগে, অগ্রিমান্দ্য। বমন প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও এই ওধধে অনেকাংশে 

দূরীভূত হয়। অন্ুপান--ছাগীছুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। গরম ধাতুতে পল্তার রস 

ও ইনচ্ষুচিনি কিম্বা ডাবের জল। 

বিদ্যাধরাভ্র | বিডঙ্গশাস। মুখাঃ হরীন্তকী, আমলা, বহেড়া, পঞ্ুগুলঞ্চের পালো, দস্তীমূল, 

তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রতোকে ২ তোলা, গোমুত্রে 

জারিত মণ্ুরভম্্ ৩২ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, কষ্ণীত্রভম্ম ৮ তোলা, থুলকুড়ীর রসে 
বঙ্দিত ও বস্ত্রপৃত পারদ ১1০ ভোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ তোলা, প্রথযে যথানিরমে 

পারদ ও গন্ধকের কঙ্জলী করিয়া! অন্যান্য চুণণ উহাতে মিশ্রিত করত, লৌহ পাত্রে ঘৃত ও 

নপুসহ লৌহদণ্ড দ্বারা নর্দন করিবে। অনন্তর ঘ্বৃতের পাত্রে উষধ রাখিবে| মাত্রা 

১০ দশ রতি । 

ত্রিফল। মণ্ডুর | অশরপিত্তরোৌগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে প্রবল 

খুল বিদ্কমান থাকিলে, এই ওষধ সেবন করিতে দ্িবে। বেদনার সহিত হৃদয়ে 

বা বক্ষস্থলে জাল! ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অন্পান-- 

শীতলজল বা গোদ্ৃগ্ধ। 

জিফল] মুর । হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোল! 

এবং মুর ভক্ম ৩ তোলা; এই সমন্ত একত্র করিয়া ঘ্ৃত ও মধু দ্বার! মর্দন করিবে। 

বটী৩ বলতি। 

সৌভাগ্যশুগী মোদক। অস্পপিত্তরোগে হৃদয়, পাঙ্শদধয়। মন্তক ও 

কুক্ষিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদন] প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য, 

গ্লাজালা। বুকজ্বাল1, সময় সময় জর ও কার্যে অন্ুৎসাহ প্রভৃতি উপদ্রব 

বিস্তমান থাকিলে এই ওষধ প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান-_-গোছুঞ্চ বা 

শীতল জল। | 

পৌভাগ্যন্ুঠী মোদক | প্রস্ততবিধি ৪৯৬ পৃষ্ঠায় ভষ্টুব্য। 

শঙ্ঘাদি চুর্ণ। অক্পিত্তরোগে, বমনবেগ। কোষ্ঠকাঠিন্ত, উদরাশ্ান। 

হদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, মাথাঘোরা ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত 

হইলে, এই ওবধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অনুপান--শীতলজল। 

শঙ্খাদি চূর্ণ | প্রস্তবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় বরষটুব্য। 
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অল পিতে-_গাত্রকণড ও দাহ-চিকিৎস!। 

গুড়চ্যাদিলৌহ। অম্পিত্তরোগে রোগীর হাত পা আলা এবং 

তৎসঙ্গে রাত্রিতে নিদ্রার অভাব বা গাত্রকও ও অন্তান্ত উপসর্গ প্রকাশ 

পাইলে এই ওধষধ সেবন করিতে দিবে । অস্থুপান-_হিঞ্চার রস বা পল্তার 
রস ও মধু। 

গুড়,চ্যাদিলৌহ। গুলঞ্চের পালো৷ ৯ তোলা, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, 
বহেড়া, বিড়ঙগশাস, মুখ! ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা» লৌহ ১৮ তোলা; 
একত্র জলে মর্দন করিবে। বটা৫ রতি। 

ভাস্করামতাত্র | অন্পপিভরোগে গাত্রদাহ। গাত্রকঙু অথবা ঘর্ধ প্রভৃতি 

উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ প্রতিদিন পল্তার বস সহ সেবন 

করাইবে। 

ভাক্ষরামৃতান্র। কুষ্ণীন্র ভম্ম ২ তোলা! লইয়৷ উ্কাকে বাসক ছালের কাথ, পদ্ুগ্ুলঞ্চ, 

কেরা, ক্ষেতপাপড়া, নিমভাল, তৃঙ্গরাজ, মুখা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলার মুল ও শত- 

যুলী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে ভাবনা দিয়া, পুনর্ধীর শতমুলীর রস ১২ তোলা 

দ্বারা ভাবনা দিবে। বটীও রতি। 

হরিদ্রো-খণ্ড | অস্পিততরোগে রোগীর হাত প1 জাল।, গাত্রে কু ও 

পিড়ক] প্রভৃতি বিচ্থমান থাকিলে, স্বতাব কোষ্ঠ ব্যক্তিকে, এই ৪ধধ সেবন 

করিতে দিবে । ইহ] বিস্ফোটক ও দগ্র প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়। অন্ু- 

পান--উষ্জজল। 

হরিপ্রাধণ্ড | হরিভ্ত্রীচুর্ণ ৬৪ তোলা, গব্য খ্বৃত ৪৮ তোলা, গবা ছুষ্ধী ১৬ সের, ইচ্ষু 

ডিনি /৬া* সের। এই সমস্ত দ্রব্য মুছ অগ্রির উত্তাপে পাক করিয়া শুঠ, পিপুল* মরিচ, 

দারুচিনি, তেজপাতা, এলাই6, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, নাগেশ্বর, 

মুখা ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং পুনঃপুন: আলোড়ন 

করিবে। মাত্র! ১ তোল! হইতে ২ তোলা । 

বৃহৎ হরিদ্রোখণ্ড । অল্পপিতবোগে রোগীর হাত, পা ও অন্থান্ত 

অঙ্গে কও বা পিড়ক! লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে, এই গুঁষধ 
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বিরেচনার্ঘ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শীতপিন্ত। উদদ্দ এবং 

ক্রিমিরোগেও প্রয়োগ করা যায় । অন্রূপান_-উষ্ণজল । 

বৃহৎ হরিভ্রাখগড। হরিভ্রাচুর্ণ ৩২ তোলা, তেউড়ীমূল চুর ৩২ তোলা, হরীতকীচুর্ণ ৩২ 

তোলা, ইক্ষু চিনি ৫ সের এবং দারুহরিদ্রা, মুখা, যমানী, বনবমানী, রক্তচিতা, কটুকী। কৃষ্ণ- 

জীরা, পিপুল, শু'ঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, বিডুক্গ, পল্লুগুলঞ্চের পালো। বাসকমুলের 

ছাল, কুড় হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 

১ তোলা! | প্রথমে ইচ্ষুচিনি কিঝিৎ জলসহ পাক করিবে, যথারীতি পাক হইলে অতি মু 

অগ্রির তাপে অন্যান্য চুর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে । মাত্রা ॥* 

তোলা হইতে ১ তোল] । 

তিক্তক ঘুত। অক্পপিত্তরোগে রোগীর হাঁত প| জ্বালা এবং গাঞ্জে ক$ 

ও পিড়কাদি উৎপন্ন হইলে, এই ঘ্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্ত 
অন্নপিত্ত রোগীর অক্নোদগার, উদরাধ্ধান ও দাাস্ত প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যযান 

থাকিলে, ঘ্ৃত সেবন নিষিদ্ধ । অন্ুপাঁন -উষ্ণছুগ্ধ। 

তিক্তকত্বত। গব্যস্ৃত ৪ সের। বথানিয়মে যুজ্ছাঁপাক করিবে। কাথ্যব্রব্য-_ 
হরীতকী, আযলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিত্।' বাসকছাল, ছুরালতা, ক্ষেতপাপ ড়া, 

পটোলপত্র, বলাডুমুর, কট.কী ও নিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ দের | কক্ধদ্রবয_পিপুল, মুখা, রক্তচন্দন, বলালতা, ইন্দ্রযব ও চিরতা; এই সকল 

গ্রব্য সমভাগে খিলিত /১ সের। বথানিয়মে ঘ্বৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মাঞ্রা | তোলা। | 

মহাতিক্তক ঘ্ৃত। অক্পপিত্তরোগীর দাহ এবং গাত্রে কও ও পিড়কা 

উৎপন্ন হইলে, এই দ্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু উদরাময়, 
অন্লোদগার ও উদরাগ্নানাদি উপদ্রব বিগ্ঘমানে, এই ঘ্ৃত সেবন করাইবে ন|। 
এই ওধধ গান্রকণু প্রতি চম্মগত বিবিধ রোগে, ক্সতিশয় উপকারী । 
ইহাতে জীর্ণজরাদি উপদ্রবও দূরীভূত হয়। 

মহাতিক্তক স্বৃত। গব্য দ্বৃত ৪ সের। বথানিয়খে মুচ্ছ1 পাক করিবে। জামলকীর রস 
৮ সের। কন্বত্রব্য__ছাতিমছাল, আতইব, সোন্দাল, কট.কণ, আকনাদি, মুখা, বেপার মূল, 
হরীতকী, আমলা; বহেড়া, পটোলপত্র, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, ছুরালভা, রক্তচন্দন, 

পিপুল, গজপিপুল, পল্লুকা্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিত্বা, বচ, রাথালশসা। শতমুলী। শ্টাধালতা, 

অনন্যূল, ইন্্রধব, বাসকছাল, ঘুর্ববা, গদ্মগুলঞ্চ, চিরতা, বষ্টিমধু ও বলালতা ॥ এই সকল 
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দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ দের। পাকার্থ জল ১৬ সের | বধানিয়মে দ্বৃতপাক করিয়া 

ছাকিয়া লইবে। মাত্রা1* তোলা। 

গুড় চীতৈল। অন্পপিত্তরোগে হাত, পা এবং অন্ঠান্য অঙ্গে প্রবল দাহ 
উপস্থিত হইলে, এই তৈল গাত্রে যর্দনের ব্যবস্থা করিবে। অন্পপিততরোগে 

পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নিদ্বার অতাব হইলে, এই তৈল যন্তকে যর্দন করা 
যাইতে পারে। 

গুড়চীতৈল | তিলতৈল ৪ সের। মথানিয়খে যুচ্ছণ পাক করিবে । কাখ্যদ্রব্য--পদ্মুগুলঞ*চ 

৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কন্ধদ্রবা--পদ্ম গুলঞ্চ ১ সের। বথানিয়মে তৈল পাক 

করিয়! ছাকিয়া লইবে। 

বৃহৎ গুড় চী তৈল। অন্লপিভরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ গাত্রদাহ, 

গান্রকণু বা বিবিধ পিড়কা! প্রকাশ পাইলে, এই তৈল স্নানের পূর্ব 
২৩ ঘণ্ট৷ কাল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করিবে । কুষ্ঠ ও বাতরক্তরোগেও 

এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

বৃহৎ গুড়চীতৈল | তিল তৈল ৪ সের। বথানিয়মে মৃচ্ছণ পাঁক করিবে। ক্বাথ্যন্ব্য_ 
গদ্মগুড়,চী ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ, ১৬ সের | গোদুষ্ধ ১৬ সের। কক্তত্রব্য__অশ্বগন্ধা, 
ভূমিকুম্মাও্। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী। গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, 

কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ. হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রাস্তা, বলাডুমুর,অনন্তমূল, জীবন্ত, পিপুলমূল, 

শঠ। পিপুল, মরিচ, সৌমরাজীবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশশার যূল, গেঠেলা' মঞ্জিঠা, রক্ত- 

চন্দন, কাচ হলুদ, গুল্ফ] ও ছাতিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা | ষথানিয়মে তৈল 

গাক করিয়! ছাকিয়৷ ৪ইবে। 

অসপিতরোগে_স্বর-চিকিগসা | 

_ বৃহৎ স্বরাস্তক লৌহ । অন্নপিততরোগে রোগীর জবর প্রকাশ পাইলে 
এবং পাতল৷ দাস্ত হইলে, এই ওষধ বৈকাঁলে সেবন করিতে দিবে । জ্বরের 

অন্প বেগ এবং তৎসঙ্গে অন্তান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা 

কর্তব্য। অল্নপিত্তবোগে কোষ্ঠ বন্ধ এবং তৎসঙ্গে অর থাকিলে, এই ওঁষধ 

প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। অন্গপান-_জীরাচুর্ণ ও মধু। কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে, 
পানের রম ও মধু। | 

“বৃহৎ জবরাস্তকলোহ। প্রস্তবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় ত্ষ্টব্য। 
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সর্বজ্বরহর লৌহ । অস্পিততরোগে রোগীর জর অল্পবেগে প্রকাশ 
পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় বা বমনবেগ উপস্থিত হইলে, এই ওধধ 

বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে । যে সকল ব্যক্তির পিত্বের বা বাতপিত্তের 

প্রকোপ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ওষধ অমৃতবৎ উপকারী। 

্নেগ্মাধিক ব্যক্তিকে বিবেচনা! পূর্বক প্রয়োগ করা কর্তব্য, কোষ্ঠবন্ধাবস্থায় 
অবস্থা ৰিশেষে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধোগত অন্রপিত্তরোগের 

পুরাতন অবস্থায় এই উঁধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান--জীরাচর্ণ ও মধু। 

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পানের রস ও মধু। 

সর্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্ততবিখি ১০৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্ব্য। 

পুটপন্ক বিষমন্তরান্তক লৌহ । অগ্পিভরোগে রোগীর অল্পবেগেবা 
মধ্যবেগে জর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় প্রবল থাকিলে, এই 
৪ধধ সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়ও ইহ। প্রয়োগ করা যাইতে 

পারে। অধোগত অক্পপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় থাকিলে, 

এই ওঁধধ অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান--ভাঙা! জীরাচুর্ণ ও নধু। কোষ্ঠিবন্ধা- 
বস্থায় পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

পুটপকু বিষমন্্রান্তক লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টুবা। 

অক্পপিত্তরোগে--চিত্তচাঞ্চল্য ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা | 

চিন্তামণি রস | অন্পিতরোগে মনের অস্থিরতা, স্থৃতিলোপ ও চিত্ত- 

চাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। বাতাশ্রিত পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব বা সর্ধদ। চিত্তের 

র্বলত| [প্রকাশ পাইলে, ইহা বৈকালে প্রঘ্নোগ করা যাইতে পারে। : 
অনুপান--হরীতকী, আমল! ও বহেড়া তিজান জল এবং মধু ২।১ ফৌটা। 

উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়! জল ও মখু। 

চিন্তামণি রস। প্রস্ততবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় ভ্র্টব্য। 

রৃহৎ বাতচিন্তামণি। অগ্লপিতরোগে রোগীর যনের অস্থিরতা, 
শিরোূর্ণন। নিপ্রার অভাব; সর্বদা] বিষ্ভাব ও স্বতিশক্ির লোপ প্রভৃতি 
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উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই গুধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগীর বায়ু ও 

পিত্তের সমধিক প্রকোপ ও উদরাময় প্রকাশ পাইলে, ইহা সমধিক উপকারী । 
পিস্তশ্লেন্সপ্রধান ব্যক্তিকে এই ওষধ সেবন করাইবেনা। অন্ুপান-_হরীতকী, 

আমরা ও বহেড়া ভিজান জল ও মধু। উদরাময় থাকিলে, আতপচাউ- 
ধোয়া জঙগ ও মধু 

বুহৎ বাতচিন্তামণি] প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

চতুম্মখ রস | অগ্লগিভরোগ্নে রোগীর মনের চাঞ্চল্য, নিদ্রার অভাব, 
শিরোধুর্ণন, শরীরের কল্প ও স্বৃতিশক্তির লোপ প্রসৃতি উপদ্রব প্রকাশ 

পাইলে, এই গধধ তাহাকে অপরাহে সেবন করিতে দিবে। অন্থপান-- 

হরীতকী, আমল! ও বহেড়া ভিজান জল ও মধু । উদরাময় বিদ্ধমান থাকিলে 

চাউল ধোয়া জল ও মধু। 

চতুক্মুধ রস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য। 

বৃহৎ গুড় চী তৈল। অন্্পিত্বরোগে নিদ্রার অভাব, শিরোধূর্ণন ও 

স্বতিলোপ প্রস্থৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই নল মর্দন করিতে দিবে। 

বৃহৎ গুড়) তৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

অকরপিতরোগে- পথ্যাপধ্য। 

অশ্নপিতরোগে উর্থ ও অধোগতি ভেদে পথ্য নিরূপণ করিবে। সাধারণতঃ 

অধোগত অশ্পিত্তরোগে পুরাতন শালিতগুলের অন্ন, জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের 

যুষ, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেতের ডগা, পাকাকুমড়া, কলার মোচা, 
ও বেতোশাক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যগ্তরন এবং অন্যান্ত তিক্তরস প্রধান দ্রব্য 

ভোজন করিতে দিধে। অম্নপিত্তে কোষ্ঠবন্ধ বা বমন প্রবল থাকিলে রাত্রিতে 

অন্লাহার বন্ধ করিয়া টাটকা! খৈ ও গরম ছৃগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। উর্দগত 
অন্নপিততরোগেও এ সমন্ত পথ্য প্রদান কর! যাইতে পারে। অক্লপিতরোগে 
নৃতন তঙুলেয় অন্ন; লঙ্কা ও অন্যান্ত কটু (ঝাল) দ্রব্য, ছু, দধি এবং মদ্ত 
প্রভৃতি বিদাহী অর্থাৎ পিততবর্ধিক দ্রব্য.সেবন একবারে পরিত্যাগ কর 
একান্ত কর্তৃব্য। 
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বাতিক অর্শের ন্দানপুর্বক লক্ষণ | কণায়, কটু অথবা তিক্ত 

রসবিশিষ্ট এবং রুক্ষ! লঘু বা শীতল দ্রব্য ভোজন, খত্যন্ন পরিমাণে ভোজন, 

তীক্ষ মগ্ভপান, উপথাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, শীতকাল, প্রবল 

বায়ু ও রৌদ্র সেবা) এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাতজ অর্শোরোগ উৎপন্ন 
হয) এ অর্শের বলি আ্রাবরহিত, চিম্চিষূ বেদনাযুক্ক, মান, ধমেনর শ্যায় 

নর্ণবিশিষ্ট বা অরুণবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল। গোজিহ্বাবৎ কর্কশ, সুক্ম- 

পু কণ্টকাকীর্ণ, বিভিন্নরূপ, বক্রতাঁবাপন্ন, তীক্ষাগ্ ও ন্ফুটিত মুখ 
হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোন বলির আকার বন কার্পাসের 

ফলেন ন্যায় এবং কোনটীর আকার কদন্বপুগ্ের ন্যায়, কোনটার আকার 

বা শ্বেতরর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে । বাতিক মর্শোরোগে মস্তক, পার্খ, 

সক, কটি, উর ও বজ্ষণ (কুচকী) প্রভৃতি স্থানে বেদনা অন্্রমিত হয় 

এবং হাচি, উদগার, উদ্রনে তারবোধ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্ররুচি, কাস, শ্বাস, 

বিষমাগ্রি, কর্ণের অভ্যন্তরে শব্ধ ও ভ্রান্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 

থাকে। ইহাতে আমাশয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ | পায় অর্থাৎ পিচ্ছিলঃ 

ফেনাবিশিষ্ট, বদ্ধ গুঠ,লে মল নির্গত হয় এবং মলত্যাগ কালে অত্যন্ত কষ্ট 

অন্থভব, শব্দের সহিত মল নির্গমন ও রোগীর ত্বক্। নখ, মল, মূত্র, নেত্র, মুখ 
কুষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, এই বাতজ অর্শঃ হইতে প্রীহা, উদরী ও অগ্ঠীলারোগ 

জন্মিতে পারে। 

পৈত্ভিক অর্শের নিদানপুর্ববক লক্ষণ । কটু,স্ন। বা লবণরপাত্মক 
অথবা উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়ামঃ অগ্নি এবং কৌদ্ের উত্তাপ? উষ্ণদেশ ও 
উত্ত কাল, ক্রৌধ, ষগ্ঠপান, ঈর্বা, বিদাতী ও তীগ্ষ দ্রব্য ভোজন এবং উ্বীর্ধ্য 
পাশীয়, অন্ন ও ওষধ সেবন, এই সমস্ত কানণে পিন্বত্ন উৎপন্ন হয়? পৈত্তিক 

অরশের মাংসাস্ছুর সকল পাতলা পক্ষশা কারী আপদ, নীল) পভ, 

গীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, উহার অগ্রভাগ নালধর্ণ দৃষ্ট হয় ও উহা ঈষৎ 

কোমল ও লম্বমমান এবং শুকের জিহ্বা, যরুৎ খণ্ড ও জোকের মুখের ন্যায় 

২৭ 
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আকৃতি বিশিষ্ট, যবের ন্যায় মধাযভাগ স্ুল এবং উদ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 
পৈত্তিক অর্শোরোগে দাহ, পাক, অর, ঘর্শ, পিপাসা॥ মৃচ্ছর্গ, অরুচি, মোহ 
প্রস্তুতি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নীঙ্গ, পীত বা! রক্তবর্ণ পাতল। অপক্ষমল ভেদ 

হয় ও রোগীর ত্বক, নখ, মল, মৃত্র। লেত্র ও মুখ হরিত, পাত অথবা হরিদ্রাবর্ণ 
দৃ্ট হয়। | 

শ্লৈচ্মিক অর্শের নিদানপূর্ববক লক্ষণ । মধুর, সলি্চ। শীতল, লবণ, 
অশ্ব! গুরু দ্রব্য ভোন্রন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দ্িবানিদ্রা, সর্ধদ। 

স্থখজনক (কোমল ) শয্যায় শয়ন ও সব্ধদ। সুখজনক আসনে উপবেশন, 

পূর্বদিগাগত বায়ু সেবন, গীতল দেশে বাস, শীতকাল এবং চিন্তাশূন্ততা, 
এই সমস্ত কারণে প্রৈশ্মিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। গ্নৈদ্মিক অর্শের অঙ্কুর 

সকলের মূলতাগ বৃহৎ ঘন অর্থাৎ গাঢ় অবযবযুক্ত, অল্প বেদন1 বিশিষ্ট, 
শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি; স্থুল, তৈলাত্যঙ্গবৎ স্লিগ্ক, সরল, গোলাকূতি, গুরুদ্রব্যা- 
্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আদবস্মাবৃতবৎ মন্থণ অত্যন্ত কণগু,ুক্ত 

ও স্পর্শে সুখজনক ; ইহাদের আকার বংশাক্কুব্,। কীাঠালবীজ বা 

গোস্তন সৃশ। শ্লোম্মক অর্শোরোগে রোগীর বঙজ্ষণদ্বয়ে অর্থাৎ কুচ.কিতে 
বন্ধনবৎ কৃষ্ট এবং গুহাদেশে, বন্তি ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, 
কস, বমনবেগ, মুখ ও নাসিক! হইতে আব, অরুচি, সর্দি মে 
মৃত্রের কৃচ্ছতা, মন্তকের জড়তা, শীতজর, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্, বমন। 
অপন্ক মলবহুল পীড়ার উৎপত্তি বা প্রবাহিকার লক্ষণযুক্ত বস সৃশ 
কক্ষমিশ্রিত মলের নির্গমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। ইহা 

হইতে ক্লেদ রক্ঞা্দি আাব হয় না; এবং মলের কাঠিন্ত থাকাতেও অর্শের 
বলিসকল বিদীর্ণ হয় না; এই রোগে রোগীর ত্বক ও মলাদি তৈলাভ্যঙ্গবৎ 

মিগ্ধ ও পাওুবর্ণ লক্ষিত হয়। 

বাতপৈত্তিক অর্শের নিদানপূর্ববক লক্ষণ। বাতিক ও পৈত্তিক 

অর্শোরোগের মিলিত কারণ হইতে, বাতপৈত্তিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং 

এ অর্শোরোগে বাতিক ও পৈত্তিক অর্শের সমুদয় লক্ষণ মিলিত থাকে। 

বাতশ্নৈত্সিক অর্শের নিদানপুর্ববক লক্ষণ । বাতিক এবং শ্লৈশ্মিক 
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অর্শের যে সমস্ত কারণ পুর্বে উক্ত হইয়াছে, বাতগ্নেন্মজনিত অর্শ; সেই সমস্ত 
কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাতিক ও শ্লেম্মিক অর্শের যে সমস্ত লক্ষণ 

পৃব্র বর্ণিত হইয়াছে, বাতশ্নেশ্মজনিত অর্শে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে 
প্রকাশ পাইয়। থাকে। 

পিতশ্লৈত্মিক অর্শের নিদানপুর্ববক লক্ষণ । পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক 
অর্ণোরোগের থে সমস্ত কারণ পুর্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে পিত্ব- 
্নেশ্রঞ্জনিত অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক ও গ্সৈহ্মিক অর্শের লক্ষণ 

সকল পিত্তশ্নেক্মজনিত অর্শে মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়! থাকে । 

সান্নিপাতিক অর্শের নিদানপুর্ববক লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও 
্নৈম্সিক অর্শোরোগের যে সমস্ত কারণ পৃর্বে উক্ত হইয়্াছে,সেই সমস্ত কারণে 
সান্লিপাতিক অর্শেরোগ উৎপন্ন হয় এবং বাতিক, পেত্তিক ও প্রেশ্সিক এই 

তিন দোষোৎপন্ন অর্শোরোগের লক্ষণ সকল যুগপৎ সান্নিপাতিক অর্শোরোগে 

প্রকাশ পায়। 

রক্তার্শের লক্ষণ | বক্ঞার্শের লক্ষণ পিত্ার্শের স্ায় হইয়া থাকে। 

এক্তার্ণেবর মাংসানুর মকলের আকুতি বটান্থুরবৎ ও কুচফল এবং প্রবালের 

ঠায় লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া খাকে। এ অর্শের বলি কঠিন মলের 
আঘাতে পেধিত হইলে, অর্শঃ হইতে সহস] উষ্ণ বুক্ত নির্গত হইর থাকে; 

এক্তের অধিক ত্াব বশতঃ রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ লঞ্ষত হয় এবং পক্ত- 

কয় জনিত রোগে আক্রাপ্ত হইয়া থাকে। রোগীর বল, বর্ণ, উৎসাহ 

ও ওজ্জোধাতুর ক্ষয় হইয়া বায় এবং রোগী বিকলেন্দ্রিয় অবস্থায় পরিণত 
হয়। ইহাতে কৃষ্চবর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ মলত্যাগ হয় এবং অধোগত বামুর 

নিঃসরণ হয় না। 
বাতোন্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। রক্ঞার্শোরোগে বায়ুর আধিক্য হইলে 

তরল, অরুণ বর্ণ ও ফেণামুক্ত রক্ত নির্গত হইয়া থাকে এবং কটি, উরু 
ও গুহাদেশে বেদনা! ও অধিক রুক্ষতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত দুর্বল 
হইয়া পড়ে। 

পিত্তোন্থণ রক্তার্শের লক্ষণ । রক্তার্শোরোগে পিত্তের প্রকোপহইলে 
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রক্তার্শের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যেহেতু পিত্তের প্রকোপ বশতই রক্তা- 
শোৌরোগ উৎপন্ন হইয়! থাকে, সুতরাং তজ্জন্ত পৃথক্ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। 

শ্রেঙ্োন্থণ রক্তার্শের লক্ষণ | শ্লেমাধিক রক্জার্শোরোগ। গুরু ও 

্গিগ্দ্রবা সেবন দ্বার উৎপন্ন হয় এবং এ' রোগে রোগীর মল শিখিল, শ্বেত বা 

পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। অর্শের রক্ত গাঁ, পাওুবর্ণ, পিচ্ছিল ও 
নুতার ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং মলদ্বার আতর চর্দীরতবৎ ও পিচ্ছিল হইয়! থাকে । 

সহজ অর্শের লক্ষণ | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেম্মিক অর্শের যে সঝল 

লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সহজ (জন্ম হইতে জাত) অর্শেও সেই সমস্ত লক্ষণ 

প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

নাসাদিগত অর্শের লক্ষণ | ন।সা, লিঙ্গ ও নাতিস্থলে কেঁচোর মুখের 

ন্যায়) পিচ্ছিল ও কোমল অর্শ উৎপন্ন হয, উহার লক্ষণ বাতার্দি তেদে অর্থাৎ 

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্মৈম্সিক অর্শের স্তায় প্রকাশ পায়। 

চম্র্কীল লক্ষণ । সর্ব শরীরস্থিত ব্যান বায়ু শ্রেম্মাকে আশ্রয় পূর্বক 

চর্মের বহির্ভাগে গোজার ন্যার অচল ও কর্কশ মাংসাদ্থুর উত্পাদন করে, 

ইহার নাম চর্্বকীল বা আচিল। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে এ সকল 
চম্ম্কীল সুচীবিদ্ধবৎ বেদণাপুক্র ও কর্কণ হইয়া থাকে। পিততপ্রধান চর্মকীলের 

মুখ রুষ্ণবর্ণ। ককপ্রধান চ'রঞাল নি্ধ, গরন্থিযুক্ত ও গানের তুল্য বর্ণবি শিষ্ট 

হইয়। থাকে । 

অর্শোরোগের সাধানাধ্য লর্ণ। বাহবণি (সংবরণী) আশ্রিত 
একদোযষোখিত (বাতিক, পৈন্তিক বা গ্নেম্সিক) অর্শোরোগ) উৎপত্তির 

কাঁল হইতে এক বৎসর অভীঁত না হইলে, নুখসাধ্য। বাহাবলিজাত 

অর্শঃ দ্বিদোষাশ্রিত এবং সন্বংসরব্যাপী অথবা একবৎসরের অধিক কাল 

স্কাধী হইলে, কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষাশ্রত হইলে সেই অর্শে। যাপ্য 
হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয় বলিতে (বিসঞ্জনীতে) উৎপন্ন অর্শেরোগ এক বৎসর ব্যাপী এবং 

একদোষাশ্রিত হইলে, উহ। কষ্টসাধ্য; দ্বিদোষাত্িত হইলে উষধ ও পথ্যা্দি 

সেবনে যাপ্য হয় এবং ক্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়! থাকে । 
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তৃতীয় বলিতে (প্রবাহিনীতে ) উৎপন্ন অর্শঃ একদোষাশ্িত হইলে তাহা 

যাপ্য, দ্বিদ্োষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে, উহা! অসাধ্য এবং সহঙ্গনর্শও 

ব্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে । 

অর্শোরোগের উপদ্রব ভেদে অসাধ্য লক্ষণ । অর্শোরোগে হস্ত পদ, 
মুখ, নাতি, গুহদেশ ও অণ্ডকোষ, এই সকল স্থানে শোধ এবং হৃদয়ে 

ও পার্দ্বয়ে বেদনা, এই সমস্ত উপদ্রব মিলিত তাবে উপস্থিত হইলে, 
রোঁগ অপাধ্য হইয়! থাকে । 

সদর ও পার্খদ্বয়ে সমধিক বেদন1, মোহ, বমন, অঙ্গবেদনা, জবর, পিপাস। 

ও গুহাদেশের পককতা ; এই সমস্ত লক্ষণ একত্র বা ইহার কোন একটী পৃথক্ 

রূপে প্রকাশ পাইলে অর্শোরোগী বিনষ্ট হয়। 

পিপাস।, অরুচি, গাত্রবেদন, অধিক পরিমাণে রক্তত্রাব, শোথ ও 

অতীসার, এই সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইলে বা ইহাদের কোন একী পৃথক্রূপে 
প্রকাশ পাইলে, সেই অর্শোরোগ অসাধ্য হইয়! থাকে । 

অর্শোরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 

গুহদেশের অত্যন্তরে ৫॥” সাড়ে পাচ অস্থুলি প্রমাণ একটা সুল নাড়ী 
আছে, এ নাড়ীতে শঙ্খের আবর্তের স্তায় তিনটা বলি উপযুগরি অবস্থিত। 
উহার উর্ধদেশে অবস্থিত অঙ্গুলি পন্রিমিত অংশকে সংবরণী নাড়ী বা প্রথম 
বাপ কহে; তাহার উদ্ধাংশে ১। অঙ্গুলি পরিমিত বিসজ্জনী নাড়ী অবস্থিত, 
উহাকে দ্বিতীয় বলি কহে এবং তদুর্ধে ১॥ অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলি 
অবস্থিত, উহ্ণকে প্রবাহিনী কহে। বাতাদি দেষতেদে এ সকল বলি 
আবার ভিন্ন তিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই তিনটা বলিতে অন্কুর 
উৎপন্ন হয় এবং সকল অদ্ুর হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, ইহারই নাম 
অর্শোব্োগ'। এই অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে বিবিধ কারণে বামু; 
পিত্ত ও শ্লেম্মা প্রকুপিত হয় এবং এ দোধত্রয় শরীরস্থ ত্বক, মাংস ও মেদঃ 
সংদূষিত করিয়া গুহাবলিতে অদ্ুর উৎপাদন করে। একই অর্শোরোগে 
পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চবিধ পিত্ত ও পঞ্চবিধ কফ এবং গুহান্তর্গত ভ্রিবিধ বলি, 
ইহারা সকলেই যুগপৎ প্রকুপিত হয়। 
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এই অর্শেরোগ হইতে অন্তান্ত বহু ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। 

এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পি ও শ্রেম্পা একই 
সময় প্রকুপিত হইয়। কি প্রকারে একই সময়ে পীড়া উৎপাদন করে? 

যেহেতু প্রণবাঘু হদয়ে, উদানবাম়ু কদেশে, সমানবাগু নাতিদেশে, ব্যানবাদু 

সর্বশরীবে এবং অপান বায়ু গুহ দেশে অবস্থান করেঃ এইরূপে পঞ্চবিধ 
শ্লেম্মা ও পঞ্চ পিত্ত শরীরের পুথক্ পুথক্ স্থানে অবস্থিত, সুতরাং বুঝিতে 

হইবে যে পঞ্চবিধ বাু, পঞ্চপিত্ত ও পঞ্চশ্নেম্সার মধ্যে দেহের কোন স্থানে 

বাঘু প্রকৃপিত হইলে, তাহার নিকটবর্তী স্থানের বায়ুও প্রকুপিত হয় 

অর্থাৎ গুহ্স্থিত অপান বাঘ প্রকুপিত হইলে, মল মৃত্রা্দি নির্ঘযনের 

ব্যাঘাত জন্মায়, স্থৃতরাং দৈহিক বিধানান্থুসারে নাতিমগুলস্থিত সমান বামুও 

প্রকুপিত হয়, আবার বায়ু প্রকুপিত হইলে, শ্নেম্ম! এবং পিত্তও ক্রমশঃ কুপিত 

হয়। এইরূপ একদোৌব প্রকুপিত হইলে, অন্যান্ত দোষও ক্রমশঃ প্রকুপিত 

হইতে থাকে? এইজন্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “একঃ প্রকুপিতো! দোষঃ 

সর্বানেব প্রকোপয়েৎ।” এইরূপ, দোষকর্ভুক রস, রক্তাদি ধাতু সমূহের মধ্যে 
কোনও একটী প্রকুপিত হইলে, ততৎসঙ্গে অন্যান্য ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইয়া 
থাকে। সর্ববিধ অর্শোরোগে রোগীর মলবদ্ধ থাকে ;কিন্তু বাতাদি দোষতেদে 

উহ! কঠিন, পাতল। বা আমসংযুক্ত হইয়] থাকে, সুতরাং পাচক অগ্নির বৈষম্য 

বা যন্দত| অর্শোরোগের প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণনীর়। 

বাতিক অর্শোরোগে পঞ্চ বায়ু প্রকুপিত হইলে, বাধু জনিত বিবিধ রোগ 

উৎপন্র হয অর্থাৎ শির, পার্খ, স্কন্ধদেশ, কটি, কুচকি ও হৃদয় প্রন্তৃতি স্থানে 

বেদনা। তত্সঙ্গে উদগার, বিষ্টস্ত ও পাচকাগ্রির বৈষম্য প্রভৃতি ধাতাশ্রিত লক্ষণ 

গুলি প্রকাশ পায়। মল অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া! থাকে, কোষ্ঠবদ্ধজন্ 

গুল্স, প্রীহোদর প্রসতি উৎপন্ন হইবারও সম্ভাবন! থাকে; কাস, শ্বাসাদি 

উপসর্গও প্রকাশ পায়, এই সকল লক্ষণ দ্বারা পঞ্চস্থানে অবস্থিত পঞ্চবিধ 

বার ক্রিয়ার বৈষম্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 
পৈত্তিক অর্শোরোগে পঞ্চ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া! দাহ, জবর, ধর্ম, পিপাসা, 

চ্ছ ও মলের বিভিন্বর্ণতী। প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন. করে। এই রোগে 
পিতের বিকৃতি বশতঃ অন্তান্ত বিবিধ রোগও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 



অর্শোরোগ-চিকিতস|। ৪২৭ 

প্ৈথ়িক অর্শোরোগেও পূর্ববৎৎ পঞ্চ শ্লেম্সা প্রকুপিত হইয়া জর। 

অনিমান্দ্য, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং & সকল উপদ্রব 

হইতে কালপ্রকর্ধে আবার ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈগ্মিক 

অর্শে অগ্নির মন্দতা প্রঘুঞ্জ ভুক্তত্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়। সুতরাং উহা 

হইতে ক্রমশঃ আম সঞ্চয় হইয়।”থাকে, বিশেষতঃ এ রোগে মল সমাক্ 

রূপে নির্মত না হওয়ায় উদ্রে অধিক পরিমাণে আম (অপৰ শ্নেম্া) 

সঞ্িত হয়, এবং অবশেষে এ গ্নেম্ম! সময় সময় নির্গত হইয়া থাকে । অর্শো- 

রোগে বায় ও পিত্ত অথবা বামু ও শ্রেম্বা কিন্বা পিত্ত ও শ্্রেম্া এই উভয় 

দৌষের লক্ষণ সকল যখন মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অর্শোরোগ 

অতীব কষ্ট দায়ক হইয়া থাকে; কিন্ত তিন দৌষের লক্ষণ মিলিত হইলে, 

রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়। 

রক্তার্শোরোগে পিত্বার্শের পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, 

এবং সমধিক রক্ত নির্গত হয়, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং 

নক্ার্শোবোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ আর পুথক্ উপসর্গ প্রকাশ পার 

না, বাছু এবং প্েম্মার প্রকোপ ভেদে পুথক্ পুথক্ উপসর্গ একাশ পাইয়া 

থাকে। 
সহজ অর্থাৎ জম্ম হইতে যে অর্শঃ প্রকাশ পাব, তাহাতেও ত্রিদোষ- 

জনিত অর্শের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়] থাকে । 

সাধারণতঃ অর্শোরোগের চিকিৎস1 প্রণালী চারি প্রকার শাস্ত্রে 

নিরুপিত হইয়াছে, যথা।-ওধধ-প্রয়োগ, ক্ষার-প্রয়োগ, শন্ত্প্রয়োগ এবং 

অগ্নি-প্রয়োগ | অর্শের অবস্থান্থসারে এ সকল চিকিত্সার তার্তম্য হইয়! 

থাকে, অর্থাৎ বাতজনিত বা৷ অন্তান্ত অর্শে বায় ও পিত্তা্রি নাশক ওষধ 

দ্বার। কোষ্ঠশুদ্ধি এবং বিবিধ ওষধ প্রয়োগ দ্বারা দোষের নিবৃত্তি হইলে, বলিকে 

স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করা, ক্ষার প্রয়োগ দারা প্রবৃদ্ধ বলি ক্ষয়ীকরণ, 

শন্ত প্রয়োগ দ্বারা বলি ছেদন এবং শ্রেম্জনিত বৃহন্স,ল অর্শে অগ্নি প্রয়োগ 
দ্বারা বলি দর্ধীকরণ, শাস্ত্রে এইরূপ চিকিৎসা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতত্তিন্ন 

জলৌক] দ্বারা অর্শের রক্তপাত এবং প্রলেপ প্রয়োগ ছার! বলির স্বলনবিধিও 

শানে উক্ত হইয়াছে; কিন্ত সাধারণতঃ তীক্ষু প্রলেপ ছ্বার। বলির স্বলন, স্বেদ- 
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প্রদান ও ওষধ সেবন ধ্বারাই অর্শের চিকিৎস। হইয়া থাকে । প্রলেপাদি 

সবার বলি স্বপনের চেষ্টা না করিলে, আত্যন্তরিক ওষধ প্রয়োগে তাদশ 
উপকার হয় ন! অথব! পুনঃপুনঃ রোগ প্রকাশ পায়, এই জন্তই বলির স্থল্নার্থ 

প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। অর্শের বলি স্বলিত হইলে, পুনরায় এ 
রোগ প্রকাশ পায় না, এইরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে । 

বাতজনিত অর্শোরোগে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ওষধ প্রয়োগ কর বিশেষ 

কর্তব্য। যে সমস্ত ওষধে বায়ু অন্ুলোষ হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেই 

গ্রকার ওষধ অর্শোরোগীর পক্ষে ভিতকর। 

সাধারণতঃ বাতজনিত অর্শে অদ্ষুর বৃদ্ধি পাইলে, যাহাতে এ অগ্গুর 

খ্থলিত হয়। সেইরূপ বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ এবং কপু'বাদি চুর্ণ, মরিচ।দি চু, 
লবণোত্তম চূর্ণ বা বিজয়চুর্ণ অবস্থান্রসারে রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা! কৰিবে। 
এই সমস্ত ওষধ আগ্রেয় এবং বাতান্থলোমক | বাতজ অর্শোরোগীর কোষ্ঠবন্ধ ও 

উদরাপ্থান প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, স্বল্প অগ্রিষুখ চুর্ণ,অগ্রিষুখলবণ এবং অবস্থা- 

বিশেষে বিরেচনার্থ নারাচচর্ণ বা হরীতকীযোগ পৃথক পুথক্ সেবন করিতে 

দিবে। উদরাধান প্রবল হইলে, চতুঙ্মুধরস ব৷ চিন্তামণিরস প্রভৃতি প্রয়োগ- 

করা আবশ্তক | রোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় প্রাণদাগুড়িকা। 

কপুরাদ্াচুর্ণ* শুরণমোদক বা কাঙ্কায়ণ মোদক প্রভৃতি ওধধ, বাতাদিদোষ- 

ভেদে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 

বাতশ্রেম্বপ্রধান অর্শোরোগে প্রথমে অর্শের অঙ্কুত্ন যাহাতে বিনষ্ট হয়,তজ্জন্য 

প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচুর্ণ ও বিটলবণ একত্র 
করিয়া তত্র সহ অথবা বিয়চর্ণ বা! শ্বল্প অগ্রিমুখ চর্ণ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কান্কারণ মোদক, শ্রীবাহুশালগুড়, 
শরণ মোদক বা বৃহৎ শূরণ মোদক প্রভৃতি ধধ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে । 

পিত্তপ্রধান অর্শোরোগে অর্শের অঙ্ুর বৃদ্ধি পাইলে, তন্নিবারণার্থ যখোক্ত 
প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং সমশর্করচুর্ণ বা মাণশূরণা্য লৌহ সেবন করাইবে। 
রোগ পুরাতন হইলে, প্রাণদাগুড়িকা বা শ্রীবাহুশালগুড় সেবন করিতে 

দিলেও উপকার হয়। উদরাময় প্রবল থাকিলে, পীযুষবন্লী রস বা বৃহৎ অর্ি- 

কুমার প্রভৃতি ওবধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 
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রক্তার্শোরোগের প্রথমাবস্থায় বক্তআ্রাব নিবারক কোন ওধধ প্রদান 

করিবে না, যেহেতু দৃষিতরক্ত বন্ধ হইলে, তাহ] হইতে বিবিধ পীড়া উৎপন্ন 

হইতে পারে। এইরোগে প্রথমতঃ পিশ্তের সমতাকারক বিবিধ যোগ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কারণ পিত্ত প্রশমিত হইলে, রক্তআঁব আপনিই 

নিবৃত্ত হইয়। থাকে ! 

রক্তার্শোরোগে অঙ্কুর সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, 

অনন্তর রক্জআাব নিবৃত্তিকারক বিবিধ যোগ, চন্বনানিকাথ, মাঁণাগ্তলৌহ, 
কুটজলেহ বা কুটজাষ্টক প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে । বুক্তার্শরোগ 

পুরাতন হইলে, কুম্মাগাবলেহ বা বৃহৎ কুম্মাগাঁবলেহ কোগীকে সেবনের 

ব্যবস্থা কর] কর্তব্য । 

বাতপিত্তপ্রধান অর্শেরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, বাতার্শ নাশক 

উষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ উদরাগ্ান ও শুল প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, 

তন্নিবারণার্থ চতুন্ম্থ রস বা চিন্তামণি রস প্রন্ৃতি ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য 

এবং জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব ততসঙ্গে দু হইলে, তন্নিবারণার্থ বক্ষ্যমাণ 
উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মান্রদারে উ্বধ প্রয়োগ করিবে । বাতপৈত্তিক অর্শো- 

রোগে কোষ্ঠকাঠিন্ঠ থাকিলে, বিরেচনার্থ মারাচচুর্ণ বা হরীতকী যোগ প্রস্থতি 

ওধধ ব্যবস্থ। করিবে; কিন্তু পিন্তের প্রবলতা৷ বশতঃ পাতল। বা অপকমল 

নির্গত অথব] রক্তত্রাব হইলে, ভাস্করুলবণ। বৃহৎ অগ্নিকুম[ব্ররস, মহাশঙ্খবটী 

বা কণাগ্ভলৌহ অনুপানভেদে প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ-কাঠিন্স উপস্থিত না 
হয়, এইরূপ অন্ুপান সহযোগে পীযুষবল্লী রস বা বৃহৎ পীযুষবল্পী রস প্রভৃতি 

ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । সাধারণতঃ প্রাণদাগুড়িক, তীক্ষমুখ রস, চন্দ্র- 

প্রতাগুড়িকা বা অগ্থিমুখলৌহ প্রভৃতি গুঁধধ বায়ু ব! পিত্তের স্রাসংবৃদ্ধি বিবেচনা 

করি! অর্শোরোগে সেবন করিতে দিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় 
চব্যাদিঘ্বত বা কুটজাদ)ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। 

শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুরসকল কঠিন ও দীর্ঘাকৃতি হইলে, প্রথমতঃ অর্শে 

তীক্ষু প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য , যেহেতু এ সকল অন্গুর ক্ষয় না! হইলে, 
আত্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগ দ্বারা তারৃশ উপকার হয় না। আত্যন্তরিক 
প্রয়োগের জন্ঠ বিবিধ যোগ এবং জাতীফলাদি বটী বা রসগুড়িকা ব্যবস্থা 

২৮ 
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করিবে ও আমপাচনার্থ মহাশঙ্খবটা ব! বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ওষধ সেবন 

করিতে দিবে। 

পিত্তশ্নেম্মজনিত অর্শোরোগে অর্শের অস্কুরসকল তীক্ষ ও বর্ধিত হইলে, 
তন্রিরারণার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পাতলা 

দ্বাস্ত ব৷ রক্তত্রাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অগ্নিবর্ধক ও পাঁচক ভাস্করলবণ, 

বৃহৎ অগ্নিকুমার বা পীযুষবন্লী রস প্রভৃতি ওষধ অবস্থান্রসারে সেবন করিতে 

দিবে, এবং শ্্নেম্সার প্রকোপ বশতঃ অগ্নিমান্দয) পুনঃপুনঃ পাতল। দাস্ত ও 

কাঁস প্রভৃতি উপদর্ণ লক্ষিত হইলে, বৃহৎ অগ্নিকুমার, বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচর্ণ, ভাস্কর- 
লবণ বা পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ওষধ ব্যবস্থা করিবে এবং অর্শোরোগে 

আত্যন্তরিক প্রয়োগার্থ প্রাণদা গুড়িকা, অগ্রিমুখ লৌহ ব। কুটজলেহ প্রভৃতি 
ওষধ অবস্থান্থসারে ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়ও & সকল 
ওষধ ব্যবস্থা! করা যায় । 

সান্নিপাতিক অর্শোরোগে যে দোষের প্রবল্নতা দুষ্ট হইবে, তদনুসারে 
চিকিৎসা করিবে এবং অর্শের অস্কুর বদ্দিত হইলে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 
সান্িপাতিক অর্শে বাহাতে সহজে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এরূপ বাতান্থুলোমক ওঁষধ 

বিবে€ন! পৃন্বস্ক প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই রোগে সমর সময় কোষ্ঠবন্ধ ব! 

উদরাগ্ান হইলে, স্বপ্ন অগ্রিষুখচূর্ণ, হিষ্গ।ষ্টক চূর্ণ বা নারাচ চূর্ণ প্রস্তুতি উষধ ও 

দাস্ত হইলে বৃহৎ লবব্গাগ্যচুর্ণ, ভাস্করলবণ ব] পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য । জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণার্থ, বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎ- 

সার নিয়মান্ুসারে ওষধ প্রয়োগ করিবে। সান্লিপাতিক অর্শোরোগে দ্রশমূল- 
গুড়, শ্রীবাহুশাল গুড়, শুরণমোদক, বৃহৎ শুরণমোদক, প্রাণদাগুড়িক। বা চন্দ্র- 

প্রভা গুড়িক!. প্রভৃতি ওষধ দোষের বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে 

এবং পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, পি্লল্যাগ্ক তৈল অন্বাসন অর্থাৎ 

পিচ.কারীর দ্বারা প্রয়োগ করিবে ও মালিশের জন্ত কাসীসাগ্ভতৈল ব! বৃহৎ 
কাসীসাস্ক তৈল ব্যবস্থা কব্রিবে। ইহা! প্রয়োগে অর্শের অস্কুর নিপতিত হয় । 

সহজ অর্শ সান্নিপাতিক অর্শের চিকিৎসান্থুসারে চিকিৎস। করিবে। 
অর্শোরোগে- উপদ্রেব | অর্শরোগে বাতাদি দোষতেদে মন্তক। 

পার্খ্। কটি, কুচ.কি, গুহাদেশ। বঙ্ষঃস্থল, বস্তি ও নাঁভিমূল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, 
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কাস, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা, পাতলা বা আমসংযুক্ত দ্বাস্ত) গ্রহণীরোগ। 

কখনও বা গুঠলেমল নির্গমন অথবা! কোটষ্ঠবদ্ধ বা পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মল 

নির্গষন, দাস্তের সময় গুহাদেশে বেদনা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, কর্ণাত্যন্তরে 

স্বন্ স্বন্ শব্দ, ভ্রম, জর; পিপাসা, মৃচ্ছণ, ঘর, অরুচি সর্দি, মেহ। 

ৃত্রকুচ্ছ, ও বমন প্রভৃতি বহুবিধ, উপসর্ম প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই 

সকল উপদ্রবের মধ্যে বলবান্ উপদ্রবের চিকিৎসা না৷ করিলে, রোগী 

অত্যন্ত ব্যাকুল হয়; সুতরাং যখন যে ভপ্রব প্রবল হইবে, তখন সেই 

উপদ্রবের নিবারণার্থ বাহ ও অত্যন্তরিক উভগ্নবিধ ওধধ প্রয়োগ 

করিবে। 

অর্শোরৌগে__উদরাধ্মান বা উদরে বায়ুরোধ । অশৌোরোগে 

উদরাগ্জান হইলে, চতুন্মুথরস বা চিন্তামণিরস প্রত্ৃতি ওষধ সেবন করিতে 

দিবে। বাঘুর প্রকোপজন্য উদরাগ্নানের সহিত পার্খ, বন্তিদেশ, বক্ষঃস্থল ও 

কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাঁকিলেঃ তাহাও & সমস্ত ওষধ সেবনে বিনষ্ট 

হয়। উদদরাক্থানের সঙ্গে অশ্রিমান্দয ও কোষ্ঠকাঠিগ্ত থাঁকিলে, অগ্থিমান্দ) 

টিকিৎসোক্ত স্বল্প অগরিমুখচুর্ণ, বড়বানলচূর্ণ বা হিঙগউকচুর্ প্রভৃতি বধ 

প্রয়োগ করিবে; কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে, নারাচচুর্ণ বা হরীতকীযোগ 

সেবন করাইবে$ কিন্তু তীক্ষু বিরেচক উষধ প্রয়োগ করিরা দণ্ড করান 

উচিত নহে) থেহেতু উহাতে ছুব্বলত1 বশতঃ বানু প্রকুপিত হর, সুতরাং 

উদবাধান নিবৃত্ত হয় না। 

অর্শোরোগে__কোষ্ঠবদ্ধ । অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, আগ্র- 

বর্ধক মৃদু বিরেচক ওবধ ব্যবস্থা করা আবশ্ক উদরাখ্বান নিবারণ জন্য 

ূর্বো্লিখিত নারাচচুরণ, হরীতকীযোগ বা ্বল্পঅগিমুখচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ অবস্থা- 

বিশেষে প্রয়োগ করিবে এবং উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে ফলবর্তি ব। 

হিঙ্ গ্যাবর্তি প্রভৃতি বাহ ওধধ প্রয়োগ দ্বার! রোগীকে দাস্ত করাইবে। 

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে ও কটিদেশে বেদনা থাকিলে, বায়ু ও 

পিত্বের গ্রবলত। অনুসারে সুকুমারমোদক, হরীতকীথণ্ড বা অগন্ত্যচর্ণ প্রভৃতি 

উষধ ব্যবস্থা কর] যাইতে পারে; কিন্তু, এই সকল বিরেচক গষধ অধিক 

মাজীয় সেবন করাইবে না, যাহাতে ২। ৯ বার মাত্র দা হয়। এইরূপ ভাবে 



৪৬২ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 

প্রয়োগ করিবে । অর্শোরোগ ঠিকিৎসা করিতে হইলে; কোষ্ঠশুদ্ধির উপর 

দৃষ্টি প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক | 

অর্শোরোণে--বেদনা | অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, শরীরের 

নানাস্থানে বেদন! প্রক্কাশ পার, কোষ্ঠবদ্ধপ্জন্ত উদরাধা।ন প্রকাশ পাইলে 

এই বেদন! প্রবগ হর; উত্নরাময়ের জগ্ভও সময় সময় স্থান বিশেষে অন্প 
বেন! প্রকাশ পাইয়! থাকে । অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও মন্দাগ্রি হইতে 

শরীরে বেদন! হইলে, অলম্ুঘাদ্য চূর্ণ, বৈশ্বানর চূর্ণ বা ঘোগরাজ গুগুলু 
প্রভৃতি উধ তাহাকে অবস্থানুসরে সেবন করিতে দ্রিবে। এই সমস্ত ওঁষ্ধ 

বাঘুর অন্থুলোমক ও কোষ্ঠুদ্ধি কারক এবং অগ্নিবলবন্ধক; স্থৃতরাং অর্শে।- 

রোগীর কটি, গ্রীবা অথবা পার্থাদি সন্ধিস্থিত বাতের পক্ষে, উহ। অত্যন্ত 

উপকারী । মস্তক এবং তৎসন্নিহিত স্থানে বেদন। থাকিলে, স্বপ্পলক্ষী- 

বিলাস, মহ।লপ্মীবিলাপ ব! এ্রেম্মশৈলেন্্র রম প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে 

দিবে। উদরে ও নাতিগ্থীনে বেদনা থাকিলে, অগ্রিদীপক ও পাঁচক 

ওষধ অর্থাৎ মহাশঙ্ঘবটা বা শুলহরণ যোগ প্রস্তি ওষধ উপযুক্ত অন্ুপানের 

সহিত সেবন করিতে দিবে। গুহ্দেশ বা বস্তিষ্থানে বেদন। প্রকাশ 

পাইলে, চিন্ত।মণি বল বা চহুম্ুব বস প্রন্ৃতি ৪ধধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার 

পাওর। যায়। 

অর্শেরোগে স্তর । অর্শোরোগে পিভাধিক্য বশতঃ জর প্রকাশ 

পাইয়া থাকে, এই আবরের বেগ কখনও হাস হয়, কখনও বাবৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইরা থাকে। অব প্রককাণ পাইলে, রোগী সমধিক কষ্ট অনুভব করে। 
অর্শোরোগের প্রবলাবস্থায় অরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরের প্রবলাবস্থায় ও 
শরীর সবল থাঁকিলে' জয়াবটী, মৃহ্ঞ্জয় বুস অথবা মহাজবাঙ্কুশ প্রভৃতি 
ওধধ অনুপানতেদে সেবন করাইবে। এইরূপ অবস্থায় অন্ন-পথা বন্ধ 
করিয়। রোগীকে অবহ্ান্পারে পথ্য প্রন করিবে; কিন্তু অর অরবেগে 
প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর মান ও আহার সহ হইলে, চূড়ামণি রস বা 
বৃহৎ অরান্তক লৌহ প্রস্থতি ওষধ দোষান্ুপারে তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। অর্শে ক্ষার বাতীক্ষ প্রলেপাদির প্রয়োগকালে শারীরিক অবস্থান্ুসারে 
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অনেকের জর হইয়! থাকে, এ জর অর্শের ক্ষত শুষ্ক হইলেই দূরীভূত হয়; 
স্থতরাং তজ্জন্ত পৃথক্ ওষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। 

অর্শোরোগে _মেহ ও মৃত্ররুচ্ছ। | অর্শোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির 

অনেক সময় মেহ বা মৃত্রকুচ্ছ দোষ অর্থাৎ প্রত্রাবের কষ্টতা অথব! পুনঃপুনঃ 

অন্প অল্প প্রআাব হইয়া থাকে ;. এইরূপ মেহ ও মুত্রকৃচ্ছ তা বস্তিগত বাছুর 
প্রকোপ, কোষ্ঠতুদ্ধির অতাব অথবা অগ্নিমান্দ্য জনিত অন্তান্য উপদ্রব বশতঃ 

প্রকাশ পায়। এই মেহরোগে অনেক সময় প্রআ্াবের নিয়ভাগে চুথের 
নায় ব] লালামিশ্রিত পদার্থ দুষ্ট হয়, বিবিধ শীতল দ্রব্য প্রয়োগদ্বার। উহার 

বিশেষ হাস বৃদ্ধি হয়না। এইরূপ মেহ প্রায়শঃ রোগের প্রবলাবস্থায় বা 
পুরাতন অবস্থার লক্ষিত হর; ন্ুুতরাং তন্নিবারণার্থ মেহমুদগরবর্টিকা, 
চন্তরপ্রভাবটিকা, মহাঁবঙ্গেশ্বর ব। বঙ্গষ্টক প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে দিবে। 

এসকল ওঁষধে যুত্ররুচ্ছ, ও মেহ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে? তজ্ন্ত 
প্রায়শঃ অন্য ওধধ সেবন করিতে হয় না। মুগরকচ্ছ প্রবল হইলে, মেহ- 
মুগরবটিকা, বৃহৎ সোমনাখরস ব| চন্দ্র প্রভাবটিক] দেবনে সমধিক উপকার 
হয়। অর্শোরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান খাকিলে, স্গ।ন ও আহারাদির নিয়ম 

পালন কর অতি আবগ্তক। 

অর্শোরোগে-উদরাময় | অর্শোরোগে পিত্ত ও শ্লেম্স।র প্রকোপ- 

বশতঃ উদ্ব্রাময় প্রবল হইয়া থাকে । পিশ্তাধিক্য বশতঃ পাতল। দাস্ত হয়, 

গ্েম্াধিক্য বশতঃ প্রবাহিক। রোগেন স্তার আমসংঘুক্ত মল নির্গত হইয়! থাকে। 

এই উভয় অবস্থায় বাতান্ুনোমক অথচ ধারক ওঁষধ তাস্করলবণ, বৃহৎ লবঙ্গান্ত 

চর্ণ, পীযুষবন্লীরস ব। মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে । ইহা- 

দের মধ্যে পীয়ুষবশ্লীরদ ও বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচর্ণ আমদোষ নিবৃত্তিকারক এবং 

অন্তান্য ওষধ ধারক অথচ বায়ুর অন্ুলোমক। আমসংঘুক্ত রক্তবর্ণ অথব 

সরক্ত পাঁতল! দাস্ত হইলে, পীয়ুষবল্লীরস, কুটজাষ্টক ব! বৃহৎ কুটজাবলেহ 

প্রভৃতি ওষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। জ্বর ও উদরাময় একত্র মিলিত 
হইলে, কুটজাষ্টক ব! বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগে জবর ও উদরাময় 
উভয়ই গ্রায়শঃ প্রশমিত হয়, তবে আবশ্তক হইলে সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক 
ও অমৃতার্ণব রস প্রভৃতি ওষধও রোগের নূতন অবস্থায় সেবন করিতে দেওয়া 
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যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে জর অল্পবেগে 
প্রকাশ পাইলে, পুটপাক বিষমজরান্তকলৌহ, সর্বজরহর লৌহ বা বৃহৎ জরা. 
স্তকলৌহ প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ করিবে। 

অর্শোরোগে--সদ্দি ও কাপ । প্রেম্মিক অর্শোরোগে অনেক 

সময় সর্দি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয়। কোঁষ্ঠবদ্ধ হইলেও এই সর্দি, 
কাস প্রতৃতি প্রবল হইয়া থাকে; সর্দি ও কাস প্রভৃতির জন্য পৃথক গঁধধ 

সেবন না করাইয়া, স্বপ্ললক্ীবিলাস, মহালক্ীবিলাস, কফচিস্তামণি বা 

শৃঙ্গারাত্র প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে দিবে; এ সকল ওষধ অন্ুপানভেদে 

সেবন দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়। যায়। শ্বাসচিন্তামণি, শূঙ্গযাদি চূর্ণ প্রভৃতি 

ওধষধ কাস ও শ্বাসের প্রবলাবন্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে? কিন্তু এ সকল 

ওষধত্বার! পুরাতন কাস বা শ্বান সমূলে বিনষ্ট হয় না। 

অর্শোরোগে-উষধ। 
অর্কক্ষীরাদি লেপ । অর্শোরোগীর অর্শের অঙ্কুর বর্ধিত, কঠিন বা 

তীক্ষা গ্র হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে । ইহা লাগাইলে, এ 

সমস্ত অন্থুর খসিয়! যায়। 

অর্কঙ্ষীরাদি লেপ। আকন্দের ক্ষার, সিজের ক্ষার, তিওল[উয়ের কচিপাত। ও ডহর' 

করঞ্জার ছাল; এই সকল ভ্রব্য সমানাংশে লইয়! ছ।গীমুত্রে পেষণ করিবে; অনন্তর উহা 

বলিতে লাগাইবে। 

সুহীক্ষীরাদ্য লেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্ৈশ্বিক অর্শের অঙ্কুর 

কঠিন ও বৃহৎ এবং এ অর্শের মূলতাগ বৃহত্তর হইলে, এই প্রলেপ বলির মুখে 
লাগাইয়া দ্রিবে। ইহাতে অর্শের অঙ্কুর সকল খনিক়] পড়ে। 

নুহীক্ষীরাদ্যলেগ। সিজের ক্ষীর ও হরিত্রা চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া! বলিতে লাগা- 

ইবে, অথবা উভয় দ্রব্য একত্র কাপাসের সথতায় মাথাইয়া পুনঃপুনঃ রৌড্রে শু করিয়া, 
তদ্দার! দৃঢরূপে অর্শের বলি বন্ধন করিবে, এইরূপ বীধিয়! রাখিলে এ বলি ছিন্্র হয়। 

তুম্বিকাদ্য লেপ। বাতিক, পৈতিক ব1 গ্লৈম্মিক অর্শের অন্কুর 

বর্ধিত এবং অর্শের যুল বৃহৎ ও. কণ্টকাকীর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বলিতে 
প্রয়োগ করিবে । উহ! লাগাইলে বলি খসিয়৷ পড়ে । 
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তুম্থিকাদ্য লেপ। সবীজ তিত লাউ কাজিতে পেষণ পূর্ববক উহ্থাতে গুড় মিশ্রিত করিয়া 
অর্শে প্রলেগ প্রয়োগ করিবে। 

হরিদ্রোদি লেপ। শ্নৈম্মিক অর্শে বলির মুলভাগ বৃহৎ এবং উহা 

বেদনা বিশিষ্ট হইলে ও অর্শের বলি বাহিরে থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। 

হরিতরাদি লেগ। হরিদ্রা, রক্তচিতা, সোহাগার খৈ এবং ওল ; ইহাদের ও ও গুড় একত্র 
করিয়৷ কীজি দ্বারা পেষণ পূর্বক অর্শে প্রলেপ দিবে। 

অপামার্গ লেপ । লিঙ্গন্বিত অর্শ; প্রবল হইলে, এ অর্শের মুখে 

এই প্রলেপ লাগাইবে, ইহা লিঙ্গার্শোরোগের উৎকৃষ্ট বধ । 

অগামার্গ লেপ। আপাঙ মুল অন্তধূষে ভন্ম করিয়া এ ক্ষার এবং হরিতাল সমভাগে 
লইয়! জলে পেষণ করিবে; অনন্তর অর্শে লাগাইবে। 

পঞ্চকোল যোগ। শ্নৈম্মিক অথব! বাতগ্নৈক্মিক অর্শোরোগে কাস, 

শ্বাস, অরুচি, মন্তকে ভারবোধ ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে 

এই গুঁধধ তত্র ( ঘোল ) সহ সেবন করিতে দিবে। 

গঞ্ধকোল ঘোগ। পিপুলঃ পিপুলমুল, চৈ, রক্তচিতা ও শ্ঠ, এই সকল স্ত্রব্যের চুর্ণ 

সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রা 4০ হইতে | আনা। 

হ্রীতকী যোগ | বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোবোগীর কোষ্ঠবদ্ধ 
এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, 

এই গষধ তাহাকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 

হ্রীতকী যোগ। গোট। হ্রীতকী পূর্ববদিন গোমুত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন 
প্রীতে পেষণ পূর্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিতে দিবে। 

হরীতকী চুর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়। মেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায় 

হরীতক্যাদি চূর্ণ । বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবন্ধ, 
এবং কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথার নানাপ্রকার উদ্বেগ, 

দাহ, রক্তত্রাব ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ যি এই ওধধ ফল্সা 

ছালের রস সহ সেবন করিতে দিবে । 

. হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, খোদাবিহীন কঁঞতিল, আমলকী, কিস্যিস্ ও বহিষধু; 

টহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়। মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৭* আনা হইতে |*.তোলা। 
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শুরণ যোগ । শ্লেম্বিক বা বাতগ্নৈত্ষিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দা, 
অরুচি, আমাশয় এবং অন্ান্ত উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে। 

শুরণ যোগ। বদ্যওল মাটীদ্বারা লেপন পূর্বক, বনঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পে 
সিদ্ধ ওলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও কা্চিং তিলতৈল মিতিত করিয়া সেবন 
করিতে দিবে। 

তিল যোগ । রক্ঞার্শোরোগে মলদ্বার হইতে সমধিক রুক্ত নির্গত 
হইলে এবং রক্তার্শের অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ হস্ত, পদ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে 
পাগুতা প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

তিল যোগ। কুষ্ণতিল ১ তো'ল! পেষণ পূর্বক উহার সহিত ইক্ষচিনি ॥* তোলা, ছাপীদু্ 
৪ তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। 

শতমুলী ঘোগ। রক্তার্শোরোগে মলঘ্ধার হইতে অধিক রক্ত নির্গত 

হইলে এবং রক্ত নির্গমন হেতু দাহ, পিপাসা ও শরীর পাগ্রবর্ণ প্রভৃতি 
রক্তার্শের লক্ষণ সকল মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইলে, এই উধধ বৈকালে বা 
মধ্যান্ছে সেবন করিতে দিবে। রক্ত অনিক পরিমাণে নির্গত হইলে ছুই 
বেজ। ছুই বার উধধ প্রযেজ্য। 

শতমুলী যোগ। শঙমুলী ২ তোলা পরিমাণে লইয়! পেষণ পূর্ধবক উ্ভার সহিত ছাপগীদুপ্ধ 
মিশ্রিত করিয়! সেবন করিতে দিবে । 

অপামার্গ যোগ | রক্তার্শোরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইল ও 

অঙ্কুর বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইলে, এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । 
অপামার্গ ঘোগ॥ আপাঙবীজ ॥* তোলা, চাউলধোয়া জলসহু পেঘণ করিয়া সেবন 

করিতে দিবে। 

কুটজ ঘোগ। রক্ঞার্শে মলদ্বার হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত 
নির্শত হইলে এবং পিস্তার্শে রক্তসংযুক্ত তরল মল্লভেদ হইলে, এই উষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । | 

কুটগ্ যোগ। কুড়চিছাল ॥* তোল! পরিমাণে পেষণ পূর্ধবক উহার সহিত্ত তক্র মিশ্রিত 
করিয়া, দিনে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে । 
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দেবদালী যোগ। বাতিক, পৈভ্তিক বা পৈগ্মিক অর্শোরোগে অর্শের 

অস্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই জল দ্বার! 

অর্শের বলি ধৌত করিতে দিবে । অর্শোরোগের ইহা প্রধান ওষধ। 

দেবদালী যোগ। ঘোষালতা পূর্বব দিন জলে ভিজাইয়! রাখিবে ; অথবা অর্ধ সের 

ঘোবালতা ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়। /১ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া, সেই জল 

দ্বারা অর্শের বলি দিনে ৩৪ বার ধৌত করিতে দিবে। 

পন্মক যোগ । রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে রক্তঞ্জাব হইলে, এই 

ওঁধধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে বক্তার্শোজনিত বিবিধ উপত্রবও 

বিনষ্ট হয়। 

পদ্মক যোগ। কচি পদ্মপাতা পেষণ করত উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত 

করিয়া সেবন করিতে দিবে। 

অশ্বগন্ধাদি ধৃপ। ব।তিক, পৈত্তিক, শ্রেগ্মিক বা বরক্তার্শোরোগে 

অর্শের অন্ধুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং গুহদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই 
ধূপ অর্শে লাগাইবে 

অখগন্ধাদি ধুপ। অঙ্বগন্ধা» নিসিন্দা, বৃহতী ও পিপুল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে 
লইয়! তাহার সহিত গ্বৃত মিশ্রিত করিবে এৰং উহাতে অগ্নি ধরাইয়া তাহার ধৃয অর্শে 

গ্রহণ করিতে দিবে। 

চন্দনাদিকাথ | রজার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্তআব হইলে এবং 

তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, জর ও পাঁওুত। প্রস্ততি প্রকাশ পাইলে, 
এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

চন্দনাদি কাখ। রক্রচন্দন, চিরতা, ছুরালনা ও নাগরমুখা ঃ এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
মিলিত ২ তোলা, জল ০২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ককাথ ছাকিয়া শীতল হইলে সেবন 

করিতে দিবে। 

দার্বব্যাদিকাথ | রকার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং 

পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ, জবর প্রসৃতি, প্রকাশ পাইলে, এই কাধ সিদ্ধ 
করিয়া শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

১২ 
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দার্ধধযাদি কাধ । দারুহরিত্রা॥ দারুচিনি, বেণারমূল ও নিমছাল,। এই সকল অব 

সমভাগে মিলিত ং তোলা? জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা 

করঞ্জাদিচুর্ণ। রক্ার্শোরোগে অর্শ; হইতে রক্তল্রাব এবং তঙ্জনিত 
বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ বস্তিদেশে যেদমা, শরীরের পীতাভ1 ও কৃশতা প্রত্ৃত্ি 
গ্রকাশ পাইন্জে। এই চূর্ণ তক্রপহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

করঞ্রাদি চূর্ণ। কর্পঞজফলের শাস, রক্তডিতা, সৈদ্ধব, গু"ঠ, ইন্দধব ও সোন্দাল॥ এই নকল 

ভ্রয্যের চূর্ণ সমভাগে জাইয়। মিজিত করিবে । মাআ। %* আনা! হইতে ।* চারি আনা। 

কপূরাদিচূর্ণ | বাতিক অর্শোয়োগে, রোগীর সমধিক হুর্বলতা, এবং 

কটি, পৃষ্ঠ ও হৃঘয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা,অথবা বাতগ্নৈ্মিক অর্শোরোগে পাতল। 
দ্রান্ত, অতীসার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব ৰিদ্তমান থাকিলে, এই ওষধ 
রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে । 

কপুরাদি চুর্ণ। কপূর, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীফল, বেণার মূল, 

শু ঠ, কৃফজীর] (সাজীর! ), কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলম্ুন্দি, পিপুল, রক্তচন্দন, 

তগরপাছুকা। বাল৷ ও কাকোলী; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ মমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা 1* আনা হইতে । আন]। 

মরিচাদিচুর্ণ | বাতিক অথবা বাতশ্নৈস্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং 

কটি, পৃষ্ঠ ও পার্ গ্রতৃতি স্থানে বেদনা! প্রভৃতি বিস্তমান থাকিলে, এই ওধধ 
রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা! অগ্রিবর্ধক । 

মরিচাদি চুর্ণ| মরিচ, পিপল, কুড়। সৈন্ধব, জীরা। ওঠ, বচ, হিং বিড়ঙ্গ, হরীতকী, 

রক্তচিতা ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোলা এবং পুরাতন গুড় ৪ তোল! ; একত্র 

মিশ্রিত করিবে | মাত্র! 4* আনা। 

লবণোতুমচুর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈক্সিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং 

কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা! থাকিলে, এই গধধ তক্রের সহিত 
ক্োগীকে সেবন করিতে দিবে। 

লবণোত্তম চুর্ণ। সৈজ্ধবলবণ, হু চিতা। ইন্দ্রধব, ডহরকরঞ্রার মূলের ছাল এবং মহালিমের 
ছাল; ইহাদের চুর্ণ সমভাগে বিজ্রিত করিবে। মাত্রা ৭ আন] । 

বিজয়চুর্ণ | বাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও বক্ষস্থল প্রভৃতি 
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স্থানে বেদনাঃ তোজনে অনিচ্ছা ও বাতশ্নৈক্ষিক অর্শে উদরাময়, জর, 
কাস, শ্বাস ও মাথার বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সাগ্লিপাতিক অর্শোরোগে বাঘুর বা 

বাতশ্রেম্ার আধিক্য প্রকাশ পাইলে, ইহ! প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

অন্ুপান--জল। | 

বিজয় চূর্ণ। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলাঃ বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, 

এলাইচ; বচ, হিং, আকনাদি, ববক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কটুকী, ইন্দ্রধব, রক্তচিতা, 

গুল্ফা, সৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, সীন্তারলবণ, সৌবচ্চললবণ, করক চ.লবণ, পিপুলমূল, বেলন ঠ 
ও যমানী; এই সকল ভ্রব্যের চুর্ণ সযভাগে লইয়া বিশ্রিত করিবে | মাত্রা॥* তোলা । 

ণঁ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈদ্মিক অর্শোরোগে অথিমান্দ্য, 

কাপ, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । ইহা কাস এবং শ্বান রোগেও প্রয়োগ কর যায়। 

অন্ুপান--জল । 

সমশর্কর চূর্ণ | ছোট এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপাতা ৩ ভাগ, নাগেশ্বর 
৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ ও শুঠ৭ তাগ এই সমস্ত চুর্ণের সান ইক্ষৃচিনি, 
একত্র মিশ্রিত্ব করিয়! লইবে। মাত্রা 1* আনা হইতে ।* আনা। 

অগ্নিমুখলবণ। বাতিক বা বাভগ্নৈম্মিক অর্শে অগ্নিযান্দ্য, উদরাধান, 
কটি, পৃষ্ঠ ও পারব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ 

বিগ্যষান থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অর্শোরোগীর 
শীহা ব। য্কত্বৃদ্ধি অথব1 গুন প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে কিন্বা সাধারণতঃ 

প্লীহা বা যক্কৎ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা কর] যাইতে পারে। 
পরাতে প্রযোজ্য । অন্গুপান--উষ্জজল। 

অগ্রিমুখলবণ। রক্তচিভা, হুরীতকী, আমলা, বহেড়াঃ দস্তীমুল, তেউড়ীমূল ও কুড়; এই 

সকল অ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসমান সৈষ্জবলবণ; এই সমস্ত মিত্রিত করিয়া, সিঞ্ের 

ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া সিজের গাছ অথবা সিজের ডালের মধ্যে পূর্ণ করিবে, অনন্তর রক্ধ মুখ 
সিজের ডাল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহীকে মাটা দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং উঁধধ একেবারে ভন্মীভূত 
না হয়, এরূপভাবে বনধূটের অগ্নিতে পাক করিবে। * যাত্রা € রতি । 

প্রাণদাগুড়িক। | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্সিক, বাতপৈতিক; পি- 
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লৈন্মিক ও সারিপাতিক অর্শের বিবিধ রক্ষণ প্রকাশ পাইলে: অর্থাৎ কোষ্ঠবন্ধ, 
অগ্রিমান্দ্য অথবা পাতল। দাত্ত) অরুচি) জ্বর) কাস এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার 

প্রতৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভার, ক্ষুধাষান্দ্য ও অন্তান্ঠ লক্ষণ সকল লক্ষিত 

হইলে, এই ট্ষধ সেবন করিতে দিবে । অনুপান-জল | 

প্রাণদ] গুড়িক। | শুঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, ৮ ৮ তোলা, 

তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগর ৪ তোলা পিনুলমূল ১৬ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট 

এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা এবং বেণার মূল ১ তোশা । এই সমুদ্র চূর্ণ এবং 

পুরাতন গুড় ২৪ তোলা! একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা %* আনা হইতে 1 তোলা পর্য্যন্ত । 

এই উষধ কোষ্ঠবন্ধ ব্যজিকে প্রদান করিতে হইলে, উবধে শু'ঠের পরিবর্তে হরীতকীচুর্ণ এবং 
পিত্ত প্রবল ব্যক্তির পাতগ্রা দান্ত অবস্থায় সেবন করাইতে হইলে, পুরাতন গুড়ের পরিবর্তে 

ইক্ছচিনি দিবে। | 

চন্্রপ্রভাগুড়িক| | বাতিক, বাতপৈতিক, বাতগ্লৈত্মিক বা সান্ি- 
পাতিক অর্শে কটি, পৃষ্ঠ, পার্খব ও বক্ষ/স্থুল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহদ্দোষ, 

বা মত্রকুদ্ভুতা। পুরাতন জর ও পা? প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ 
প্রশন্ত। ইহ! সেবনে অর্শেররোগীর & সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক 
বল বৃদ্ধি পায়। এই ওধধ প্রমেহ, অণ্মরী এবং মৃত্রকৃচ্ছ, প্রভৃতি রোগেও 

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা সেবন করিয়া নিয়ম পূর্বক আহারাদি 
করা কর্তৃব্য। ইহাতে অগ্নিদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং বাছু অন্লোম হইয়া 

থাকে। উধধ সেবনান্তে শীতল জল পান করিতে দিবে। অন্ুপান-- 
স্বত ও মধু। 

চ্ত্রপ্রভা গুড়িকা। পারদ ৪ তোলা, গন্ধ? £ তোলা, অন্র ৮ তোল! এবং বিড়ঙগশাস, 

রক্তচিতা, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, চৈ, টিরতা, পিপুলমূল; 

মুখা, শটীর গালে বচ। স্বর্ণমাক্ষিক, সৈদ্ধবলবণ, সৌবচ্চললবণ, যবঙ্ষার, সাজীযাটী, হরিত্রা। 

দারুহরিা, ধনে, গঁজপিষ্নলী ও আতইব; ইহাদের প্রত্যেকের চর্ণ ২ তোলা, শোধিত 
শিলাজতু ৬৪ তোলা, শোধিত গুগগুলু ১৬ তোল|, লৌহ ১৬ তোলা, ইচ্ষুচিনি ৩২ তোলা, 

বংশলোচন, দস্তীমূল ও তেউড়ীমুল;। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, এবং দারুচিনি, 
তেজপাত! ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২1৪ রতি; এই সমস্ত ভ্রব্য একত্র মিশ্রিত 
ও জদদ্ধার! মর্দন করিয়া শুদ্ধ করিবে। মাত্র! /* আন] হইতে |* আনা। 

রসগুড়িকা। খ্নৈষ্মিক ব! বাতনৈন্মিক অর্শে অগরিমানদয ও আষ- 
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সংযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, জ্বর বা শরীরের 
অবসন্নতা বি্ধমান থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
অনুপান--হরীতকী চুর্ণ ও সৈন্ধব লবণ । 

রসগুড়িক]। রসসিল্দুর ১ তোল! এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অত্র? ইহাদের' প্রত্যেকে ৪ তোলা, 

এই সমস্ত 'একত্র করিয়া গাংর।ই শাকের প্লসে মর্দন করিবে। বটী ১রতি। 

চক্রেশ্বররস | বাতিক বা বাতশলৈম্মিক অর্শে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস 
ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে হরীতকীচুর্ণ ও 
সৈষ্ধবলবণ সহ সেবন করিতে দ্বিবে। 

চক্রেশ্বররম। রসসিন্দুর $ তোলা, সৌহাগার থে এবং অভ্র প্রতেঃকে ৫ তোলা, এই 

সকল একত্র করিয়া শ্বেত পুনর্ণবার রসে ৩ বার ভাবন! দিবে । বটী ২ রতি। 

জাতীফলাদি বটা। এৈম্মিক অর্শোরোগে আমসংযুক্ত মল নির্গত 
হইলে এবং অগ্রিযান্দ্য, কাপ ও সর্দি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে; এই 

উধধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দ্িবে। অন্থপান-_হরীতকী চুর্ণ 
ও সৈম্ধবলবণ । 

জাতীফলাদি বটী। জাতীফল, লবঙ্গ পিপুল, সৈন্ধবলবণ, শু ঠ, ধুস্ত,রবীজ, হিঙ্গুল ও 
সোহাগার খৈ; এই সকল বোর চুণ সমভাগে লইয়া জন্বীর (গোড়া লেবু ) রসে মর্দন 

কবিবে। বটী২ রতি। 

অগ্রিমুখলৌহ ৷ বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্নৈম্মিক বা সান্লিপাতিক অরে 
আগ্মমান্দ্য, শরীরের পাতা, আমসংযুক্ত পাতল! দাস্ত, কটি ও পৃষ্ঠাদি স্থানে 
বেদ্ন। এবং দ্ীহা বা যরুত্বৃদ্ধি ও শরীরের অবসন্্তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই বধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। ইহা বল ও অগ্নিবর্ধক। 
অন্থুপাল--ঘত বা ছুক্ধ। 

অগনিম্খ লৌহ | তেউড়ী মুল, রক্ত চিতা, নিসিন্দা, সিজমূল, মুদ্ডিরী ও ভূ'ইআমলা) ইহা- 

দের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, পাকাথ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাকিয়া লইয়া উহ্নাতে 
উ্ধীকৃত গব্যত্বত ১৯২ তোলা, বৈচীমুলের রসন্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভম্ম ৯৬ তোল! এবং 
ইচ্ছচিনি ৯৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে বিড়ন্গ চূর্ণ ২৪ 
তোলা, শু ঠ, পিপুল, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চ্চুণণ ৬ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও 

বহধেড়া। ইহাদের সমভাগে মিিত চূর্ণ ৪*তোলা; শিলাতু ৮ তোল; এই সমস্ত ত্রব্য প্রদান 
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করিয়া আলোড়ন করিৰে এবং শীতল হইলে মধু ৯৬ তোল! প্রদান করিবে | মাত্রা %* জানা 
হইতে |* আনা বা 0০ তোলা । 

মাণাগ্লৌহ | পৈত্তিক বা রক্তার্শে রোগীর পাতল! দাস্ত বা রক্ত- 
সংযুক্ত দাস্ত হইলে এবং দেহের পাতা, দাহঃ অল্পজ্র। শরীরের দুর্বলতা 
প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

অনুপান-_রক্ার্শে ছাগীহুপ্ধ। পিভার্শে--শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি। 

যাঁণাদ্যলৌহ। মাণ; ওল, রক্তচন্দন, তেউড়ীমূল, দক্তীমূলঃ শু ঠ, পিপুল, যরিচ, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়া। বিড়ঙ্গ, যুখা ও রক্তচিত1) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সঘভাগ, সর্ব সমান 

লৌহ; জলঘ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি। 

তীক্ষমুখ রস | বাতিক,বাতপৈত্তিক অথবা সান্রিপাতিক অর্শে রোগীর 
কটি, পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা, কাস, মাথার উদ্বেগ, প্রমেহ বা মৃত্রকুচ্ছ ও সর্বদা 
বামুজনিত বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে বৈকালে সেবন 
করিতে দিবে। অন্ুপান--হরীতকী, আমল! ও বহেড়া ভিজান জল ২ তোল! 

ও মধু ২ ফোটা অথব। ইক্ষুচিনি। 

তীক্ষমুখ রস। রসসিন্দুর, তাত্র, দ্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষলৌহ, মুগলৌক, পন্ধক, মণ্ডর ও স্বর্ণ 
মাক্ষিক, এই সকল ত্রব্য সবভাগে লইয়া, ঘ্বৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দন করিবে, পরে 

মুষামধ্যে রাখিয়া মাটাদ্বায়া লেপ প্রদান পূর্ব্বক, রৌস্রে শুক্ষ করিয়! ঘুটের অগিতে পাক 

করিবে। মাত্রা ২ রতি| 

অর্শকৃঠার রস। বাতিক ব প্লৈশ্মিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরা- 
শান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৎ বৃদ্ধি অর্শের 
সহিত প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ জল সহ সেবন করিতে দিবে । অর্শোরোগীর 
কোষ্ঠবন্ধ এবং অর্শের প্রবলাবস্থায় ইহা! অতি উপকারী । 

অর্শ; কুঠার রস। পারদ ৮ তোলা, পন্ধক ১৬ তোলা এবং লৌহ, তাত্র, দস্তীমুল, ওঠ, 
পিপুল। মরিচ এবং ওল ? ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা) বংশলোচন, সোহাগার খৈ, 
যবক্ষার ও সৈদ্ধবলবণ ? ইহাদের প্রত্যেকে ৪* ভোলা,শোধিত সিজের ক্ষীর.৬৪ তোলা; এই 
সমস্ত ত্রব্য মিশ্রিত করিবে; প্রথমে গৌমুদ্র ৪ সের পাক করিবে এবং অর্ধথাবশেষে উহার 
টুঁসহিত এ সমস্ত চূর্ণ বিজিত করিয়া বৃছু অগ্নির সন্তাপে পাঁক করিবে | মাত্রা ।* আনা। 
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কুটঞ্জলেহ। পৈত্তিক, পিপ্লৈগ্মিক সান্লিপাতিক বা রজার্শোরোগে 
পাতল! দাস্ত, আমরক্ত সংযুক্ত গুঠল। মল অথব| কেবল রক্ত নির্গত হইলে, 
এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অর্শোরোগীর গ্রহণীদোষ অর্থাৎ 
উদয্াময় অবস্থায়ও ইহা! প্রয়োগ করা যায়। এই ওধধ বাধক অথচ কোষ্ঠ- 
বন্ধকারক নহে। রক্তার্শঃ ব1 পিত্ার্শজনিত পাতা, অরুচি প্রভৃতি উপভ্ধ 
ইহাতে বিনষ্ট হয়। ইহা রক্তার্শের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। 
অন্থপান--ছাগীছুদ্ধ বা শীতল জল। 

কুটজলেহ। সরস কুড়টির ছাল ৮** তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এইই 

কাথ চাকিয়া লইয়। পুনরায় অস্সিতে গাক করিবে এবং উছছাতে পুরাতন গুড় ২৪* তোল!, 
গ্রস্ত ৬৪ তোলা প্রদান করিবে; ওষধ ঘন হইলে, এ গাত্র অবতরণ পূর্বক, রক্তচন্দন 
বিডঙ্গঃ গু ঠ, পিপুল, মরিচ, হ্রীততকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, রক্তচিতা, ইন্দ্রবব, বচ, 

আতইষ ও বেলশু $; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান পূর্বক মুছু অগ্নির সম্তাপে 
পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, ওষধধ শীতল হইলে, উহাতে মধু ৬৪ তোলা 
নিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।* আনা ৰা ॥* তোল!। 

কুটজাষ্টক। রক্তার্শে বা পৈত্তিক অর্শে রোগীর সমধিক রকজআব 
অথব। আম ব৷ রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। ইহা রক্তরোধক, রক্তার্শের প্রথম অবস্থায় অথবা অল্প রক্ত 
নির্থত হইলে, এই ওঁষধ ব্যবস্থা কর! যায়, কিন্তু পুনঃপুনঃ অথব| অধিক 
পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, ইহ সেবনে রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়া নানাবিধ 
রোগ উৎপাদন করিতে পাবে, সুতরাং এ অবস্থায়, ইহ! প্রয়োগ সমীচীন 
নহে। রক্তার্শের মধ্যাবস্থায় পিতশ্লেম্সা প্রবল হইলে) এই গধধ সেবন করিতে 
দিবে। অন্ুপান--ছাগীহুদ্ধ বা শীতল জল । 

কুটজাষটক | প্রস্ততবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 

শূরণমোদক | বাতিক বা বাতনৈত্সিক অর্শে রোগীর কোর্ঠবন্ধ, কটি, 
পৃষ্ঠ ও পার্থাদিতে বেদনা এবং কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব 
প্রকাশ পাইলে, এই উধধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের মধ্য ও 
পুরাতন অবস্থায়, এই উষধ অতি উপকারী। নুপান--জল। 



88৪ আয়ুর্ষেেদ-শিক্ষা।। 

শ্রণমোদক | মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৪ তোলা। রক্তচিতা ৮ তোল! এবং গুল ১৬ তোনা! 

এই সমুদয় চুর্ধের সমান পুরাতন গুড় অর্থাৎ ৩* তোলা) এই সমস্ত একত্র করিয়| মোদক 
পাক করিবে। মাত্রা | জানা হইতে 0 তোল।। 

বৃহৎ শুরণমোদক | বাতিক ও বাতঙ্নৈস্মিক অর্শের পুরাতন বা 

মধ্যাবস্থায়। রোগীর অগ্রিমান্দ্য, কাদ,' শ্বাস, কোষ্ঠবন্ধ, কটি ও পার্শ্ব 
প্রভৃতি স্থানে বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে 

সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অর্শোরোগে গ্লীহা, যরৃতবৃদ্ধি প্রন্তৃতি 
উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও এই ওঁধধ ব্যবস্থা ব্রা যায়। ইহা অগ্নিবর্ধক 
ও বলবর্ধক। পুরাতন অর্শোরোগীর পক্ষে এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী। 

অন্থপানস-উষ্চজল। 

বৃহৎ শুরণমোদক | ওল ১৬ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা, শত ৪ ভোলা, মরিচ ২ তোলা, 
এবং হরীতকী, আমল, বহেড়া, গিপুল। পিপুলমূল, তালীখপত্র, শোধিত ভেল! ও বিড ; 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। তালমুলী ৮ তোল।, বিস্তাড়কবীঞ্গ ১৬ তোলা, দারুচিনি 

২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, এই সমন্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া পুরাতন গুড় ১৮ তোলা 

সহমিশ্রিত করতঃ মোদক পাক করিবে। মাত্রা।* আন] বা ॥* তোলা। 

কাঙ্কায়ন মোদক | বাতিক বা বাতগ্নৈক্মিক অর্শের মধ্যাবস্থায়, বা 

পুরাতন অবস্থায় কটি, পার্াদি স্থানে বেদনা শরীরের কুশত প্রস্ৃতি লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে. এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । এই উধধে অর্শোরোগের 

বিবিধ উপঞ্রব বিনষ্ট হয়। পৈর্ভতিক এবং পিত্ত্নৈথ্মিক অর্শে পাতলা দন্ত, 

দাহ) জর এবং অন্যান্য উপদ্রব বিগ্কমান থাকিলে, ইহ! প্রয়োগ করা যায়। 

এই উধধ অতি সাবধানে সেবন করিতে দিবে । প্রথমে অতি অন্ন মাত্রায় 
প্রয়োজ্য। অন্থপান--তক্র। র 

কাষ্ধায়ন মৌদক। হরীতকী ৪* তোলাঃ জীর! ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ 
তোনা। পিগুলমূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, রক্তচিতা ৩২ তে।লা, শু ঠ ৪* তোলা, যবক্ষার 
১৬ তোলা, উৎকৃষ্ট রূগে শোধিত ভেল! ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা! ;এই সমস্ত চূর্ণ একত্র 

মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত ওবধের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় গ্রহণ করিয়া! মোদক পাক করিবে। 

মাজা-- ২ রতি হইতে ৬ বা ৮ রতি। 

দশমুল গুড় । বাতিক; বাতষ্টৈস্মিক ও সান্নিপাতিক চি রাহ 
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পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবন্ধ, কর্টি, উদর বা পার্খাদিতে বেদনা, মাথায় 
তার, কাস, শ্বাস ও অগ্থিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ওষধ সেবন 

করিতে দিবে । ইহা অত্যন্ত অগ্রিবর্ধক, অথচ কো্শুদ্ধিকারক । অন্ুণান--. 
উঞ্জল । | 

দশমুল গুড় | বেলছাল, শোণাছাল,' গাস্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, 

চাকুলে, বৃহ্তী, কণ্ট কারী, গোক্ষুর, রক্তচিতা ও দস্তীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪* তোলা, 

পাকার্থ জল ৬৪ মের, শেব ১৬ সের । এই ক্াথ ছাকিয়া উহ্াতে পুরাতন গুড় /১২।০ সের 

মিশ্রিত করিয়া ষথানিয়মে পাক করিবে এবং গাঢ হইলে পান্ত্ নামাইয়। শীতল হইলে 

উহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ মের ও পিপুল চূর্ণ /১ দের মিশ্রিত করিয়া ত্বৃতভাও্ে রাখিবে। 

মাত্রা ॥* তোলা । 

শ্রীবাহুশাল গুড় । বাত্তিক, পৈত্তিক, বাতগ্নৈম্মিক ও সান্নিপাতিক 
অর্শের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বাভাবিকরূপে মল নির্গত 

হইলে, অথচ কটি, পার্াদি স্থানে বেদনা, অগ্নিমন্দ্য, কাঁস, শ্বাস জর ও শ্রীহা 
প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্ধমান থাকিলে, ইহ] উৎকুষ্ট ওষধ। বহুকালের পুরাতন 
অর্শে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথমে অন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করিয়। 
ক্রমশঃ মাত্রা! বৃদ্ধি করিবে । অন্ুপান- কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উঞ্ণজল। পৈত্তিক 

অর্শে ব সহজকোন্ঠে ছাগীছুগ্ধ। 

আীবানুশীল গুড় | তেউড়ীমুল, চই, দন্তীমূল, গ্োক্ষুর, রক্তচিতা, শটা, রাখালশশা, 

মুখা, শু ঠ, বিড়ঙ্গর ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত ভেলা ৬৪ তোলা, 

বিস্তাড়কবীজ ৪৮ তোল, ওল ১২৮ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এ 
কাথ ছাকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৯৮৪ তালা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক 

করিবে এবং ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহার সহিত তেউড়ীমূলঃ ঢই, ওল ও রক্তচিতা; 
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং এলাইচ, দারুচিনি, মরিচ ও গুজপিগ্নলী। ইহাদের 
প্রত্যেকের চুর্ণ ৪৮ তোলা প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১ তোল! । 

খগুকুক্মাপ্ডাবলেহ | রক্তার্শঃ পুরাতন হইলে এবং রোগীর বায়ু ও 

পিত্বের আধিক্য থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । রক্তার্শো- 

রোগে দাহ, শরীরের পাতা ও শত! প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে দৃরীভূত 

হয়। পুরাতন রক্তার্শোরোগে ইহা! উত্বৃষ্ট ওষধ। অন্থপান-_জল। 
থণ্ডকুম্বাগাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 



৪৪৬ আযুর্বেদ-শিক্ষা। 

বৃহৎ কুল্সাগ্ডাবলেহ | রজার্শোরৌগের পুরাতিন অবস্থায় র্ত- 

নিঃসরণ ও রোগীর শরীর অত্যন্ত দূর্বল হইলে, এবং বাু ও পিত্ের আধিক্য 
থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রুক্তার্শোরোগে পা$ু। 
দাহ, পিপাসা ও অন্ঠান্ঠ উপদ্রব বিদ্ধমান থাকিলে, এই ওষধ সেবনে তাহারও 

উপকাব হয। পুরাতন রহার্শোরোগে ইহা উৎকৃষ্ট রসাযন। ইহ1 সেবন 

কবিলে শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইযা থাকে । অন্ুপান--জল। 

বৃহৎ কুম্মাগডাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠা ভ্রষ্ুব্য। 

কুটজাঘ্ঠঘুত। রকার্শোরোগের পুৰাতন অবস্থায় রোগীব অপি সবল 
থাকিলে এবং সময় সময আমসংযুক্ত মল নির্গত অথবা রক্তআাব হইলে, এই 
দ্বত উঞ্ণ ছুপ্ধ সহ তাহাকে অপরাহে সেবন করিতে দিবে । 

কুটঞ্জাদ্যঘৃত। গব্যঘূত ৪ সের। ঘথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কন্ধত্রব্য__ইন্দ্রযব, 

কুড়চিছাল, ন্গেশ্বর। পীলসুন্দি, লোধ ও ধাইফুল, এই সকল ভ্তরবা যিলিত ১ ঢুসেব। 

পাকার্থ জণ ১৬ সের | যথানিযমে ঘ্বৃত পাক কবিষা ছাকিযা লইবে | মাত্রা ॥* ভোল।। 

পিপ্লল্যাদ্য তৈল। পুবাতন অর্শোবোগে বাষুব প্রকোপ বণশতঃ কোষ্ঠ 

শুদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ উদাবর্তের লক্ষণ অর্থাৎ উদর বাযুপুর্ণ অনুভূত 
হইলে, এই তৈল দ্বার! মলদ্বারে পিচ.কারী দিবে; ইহাতে বায়ু অন্ুলোম হয়, 
স্ৃতরাং কটিঃ পৃষ্ঠ ও গুহদেশ প্রভৃতি স্থানেব বেদনা, মলের বন্ধতা ও মৃত্র- 
কচ্ছ তা প্রভৃতি দোষ দুরীতৃত হইয়া থাকে। 

পিগল্যাদা তৈল। তিলতৈল ৪ সেব। যথানিযমে মুচ্ছ পাক করিবে। গব্যদষ্ধ ৮ 
সের। জল ১৬ গেব। কক্বদ্রব্_-পিপুল' যষ্টিমণু বেল*ঠ, শপৃফা, মযনাফল, বচ, শী, 
বন্তচিতা ও দেবদারু প্রতোকে ১ ভাগ ও কুড ২ হাগ, এই একাদশ ভাগ দ্রব্য সমভাগে 

মিলি৩ ১ সেব লইষা ষথ[নিযষে ৫৩ল পাক কবিবে। 

বৃহৎ কানীসাদ্য তৈল। অর্শোবোগেব পুবাতন অবস্থা এই তৈল 
অতি উপকারী। পুকোক্ প্রলেপাদি বাবা যে সমস্ত বলি স্বলিত না হয, 
ঙাহাও এই তৈল প্রয়োগে স্বলিত হইয়া থাকে। 

বৃহৎ কাসীসা্ঘ তৈল। তিলতৈল £ সের। গোমুত্র ১৬ সেব। ক্কত্রব্--হীরাকস, 
সৈদ্ধব, পিপুল, শুঠ, কুড, ঈশ লাঙ্গলিযা, পাখরকুটি, কববীব, দৃস্তী, বিডঙ্। রক্তচিতা 
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হরিতাল, যনঃশিলা, 'সোণামুখী, পিজের ক্ষীর ও জাকন্দের ক্ষীর; এই সকল প্রবা সথ 

তাগে মিলিত /১ সের | যথানিয়ষে তৈল পাক করিবে। পাকাবসানে তৈল ছাঁকয় 

লইবে। 

অর্শোরোগে__উদরাধ্মান-চিকিৎসা।' 
চতুর্মুখরস | অর্শোরোগে বাঘুর আধিক্য বশত? উদরাক্মান বা উদং 

বাযুপূর্ণ অন্থভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ ও ওহাদেশ প্রতৃতিস্থানে 

বেদন। থাকিলে, এই উষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা! বায়ুর অন্থলোমক 

এবং প্রমেহ ও মৃত্রকচ্ছনাশক। অপরাহে সেব্য। অন্কুপান_হরীতকী, 
আযল] এবং বহেড়া ভিজান জল ও মধু। 

চতুর্ধ খরস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 

চিন্তামণি রস | বাতিক, বাতপৈত্তিক ব। সান্নিগাতিক অর্শোরোগে 
উদরাপ্রান বা উদ্দর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে, এই ওধধ বৈকালে প্রয়োগ 
করিবে । বামুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও গুহদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদন 

থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অন্পান-_-সমানাংশে হরীতকী, 
আমল! এবং বহেড়৷ তিজান জল ও মধু। 

চিন্তীমণি রস। প্রস্ততবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় ভ্্ব্য। 

বল্প-অগ্রিমুখ চূর্ণ । অর্টোরোগে বাদুও শ্লেম্সার প্রকোপ বশত 
উদ্দরাধান, অগ্রিযান্দ্য, অজীর্ণ ও কোষ্ঠগুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্ভমান থাকিলে 

এবং তৎসন্গে উদরে, পার্থদেশে বা কুক্ষিতে বেদন] অন্তৃভৃত হইলে, এই ওঁষং 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে কোঠ্ঠশুদ্ধি ও অগ্রিবৃদ্ধি হয়৷ 
পরাতে বা সন্ধ্যার পর সেব্য। অন্থুপান--উষ্ঃজল | 

বর অগ্নিমুখ চুর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বড়বানল চর্ণ | অর্শোরোগে বায়ু ও শ্রেম্মার প্রকোপ বশতঃ উদরা- 

যান; কোষ্ঠা শুদ্ধি) অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং 

তজ্জন্ত উদর, কুক্ষি ব! পার্থদেশে বেদন! অনুভূত হইলে। এই ওঁষধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--উষ্জুল । 
ঘড়বানল চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
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অমৃতহরীতকী | অর্শোরোগে বাতগ্নেম্সার প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান, 

অজীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য ও কোষ্ঠাতুদ্ধি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদরে 

কুক্ষিস্থানে বা গার্বদেশে বেদনা! অনুভূত হইলে, প্রত্যহ পরাতে এই হরীতকী, 
তক্ষণ করিতে দিবে । অর্শোরোগে পাতল! বা আমসংযুক্ত দাস্ত এবং তত্সঙ্গে 
উদ্দরাক্্ান থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অন্ুপান-_ 

উষ্জজল। 

অযূতহরীতকী। প্রস্ততবিধি ৩৮০ পৃষ্ঠায় ্ রষ্টব্য। 

অর্শোরোগে__কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা। 

নারাচচুর্ণ। বাতিক বা বাতগ্সৈত্সিক অর্শোরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ 

এবং উদর বাযুপুর্ণ হইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্িবে। অর্শো- 
রোগে মল কঠিন হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ করা আবগ্রক। তোজনের 
পর্বে ইহা মেবন করিতে দিবে | অন্ুপান-_-মধু। 

নারাচ চূর্ণ। ইচ্ষুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ী মূল চূর্ণ ৮ তোল।, এবং পিপুল চূর্ণ ২ তোলা; 
এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। 

হরীতকী খণ্ড। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ 

মলের কঠিনতা লক্ষিত হইলে, এই ওষুধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে 

কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দুরীভূত হইয়া থাকে। ওষধ 
প্রাতে প্রযোজ্য । অন্থপান-উষ্ণহুগ্ধ। 

হরীতকী খণ্ড। প্রস্ততবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় ভষট্ব্য। 

অগন্ত্যচুরণ । বাতিক ব। বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ 

' মলের কাঠিগ্ঠ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা 
সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদন! দূরীভূত হইয়া থাকে। 
অর্শোরোগে পাতলা দ্াস্ত হইলে, এই ওধধ প্রয়োগ নিষেধ । অন্ুপান--জল। 

অগন্তাচুর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

হৃকুমার মোদক । অর্শোকরোগীর বাতশরেম্নার প্রবলতা বশতঃ কোষ্ঠ- 
বদ্ধ হইলে এবং তজ্জন্থ গুঠলে মল নির্গত হইলে, এই ওঁধধ তাহাকে 



অর্শোরোগ-চিকিৎসা। ৪৪৯ 

সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা সেবনে মল তরল ও বায়ু অন্ুলোম হয়। 

প্রাতে এক বটী প্রযোজ্য । অন্ুপান--উঞ্চজগল। 

সুকুমার মোদক। প্রস্ততবিধি ৩৭৮ পুষ্টায় দ্রষ্টব্য । 

ফলবর্তি । অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাগ্ান বিদ্যমান থাকিলে 

এবং পূর্বোক্ত বিরেচক ওঁধধ সেবনে উপকার না হইলে অথবা বিরেচক 

ধধ প্রয়োগ করা অন্থচিত বোধ হইলে, অর্থাৎ মলের তরলাবস্থায় বায়ু 

ঘবার৷ উদর পূর্ণতা বা! উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি গুহাদেশে 
প্রয়োগ করিবে । ইহ। দ্বারা বায়ুর অন্ুলোমতা, উদরাগ়ানের নিবৃত্তি 

এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে | 

ফলবর্তি। প্রস্ততবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ও 

হিঙঈ'াগ্যবর্তি। অর্শোরোগে বায়ু বা বাত্রে্সার প্রকোপ বশতঃ 

উদরাধান ও কোষ্ঠবদ্ধত1 প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি গুহদেশে প্রয়োগ করিবে । 

ইহ! দ্বার বাঁযু অগ্লুলোম হয় এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে। 

হিক্ষ দাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 

অর্শোরোগে- বেদনা-চিকিৎসা। 

ম্মলম্ৃষাদ্য চ্ণ | অশোরোগে বাতশ্নেম্া বা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 

কটি, পুষ্ঠ অথবা পার প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই উধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্রিবর্ধক ও বাতনাশক অথচ বিরেচক নহে, 

এই জন্য অর্শোরোগে রোগীর স্বাতাবিক দাস্ত হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ করা 

বাইতে পারে । অন্থুপান-_ঘোল। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উষ্ণজল। 

অলদ্ুযাদ্য চুর্ণ। মুিরি, গোক্ষুর, গুলঞ্চের পালো। বিস্তারক বীজ, পিপুল, তেউড়ীমুল, 

মুখা, বরুণবুক্ষের মুল, পুনণবা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শঠ; এই সকলভ্রব্োর 

চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা * আনা হইতে ॥০ তোলা । 

বৈশ্বানর চুর্ণ। বাতিক বা বাতশ্নৈম্মিক অর্শোরোগীর কি, পৃষ্ঠ বা 

পার প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তখসন্গে, কোষ্ঠবদ্ধ ব! অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি 
বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁধধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে'। 
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ইহা মূ বিরেচক ও অগ্রিবর্ধক | অন্পান--উফ্জল। শ্বতাবকোষ্ঠ ব্যক্তির 
পক্ষে তত্র অর্থাৎ ঘোল। 

বৈশ্বানর চূর্ণ। সৈজ্ধব লবণ ২ ভাগ, বমানী ৫ ভাগ, শ্বঠ ৫ ভাগ ও হরীতকী ১২ ভাগ, 

এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৭* আনা হইতে |* তোলা । 

যোগরাজ গুগগুলু! অর্শোরোগে বাছু বা বাতগ্নেম্ার প্রকোপ- 

বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ বা পার প্রভৃতি স্থানে সমধিক বেদনা! ও তৎমঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ 
প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা 

সেবনে প্র্ুপিত বায়ু অঙ্থলোম ও মল দ্রবীভূত হয় অথচ জলবৎ পাতল। 

দাত্ত হয় না। অনুপান--উজ্তঞ্জল। 

যোগরাজ গুগ.গুলু। রক্তচিতা, পিপুলমূল, যমীনী, কৃষ্ণজীরা, বিভুঙ্গ, যযানী। জীর, 

দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈষ্ধব, কুড়, রানা, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া। মুখা, 

শুঠ, পিপুল, যরিচ, দাক্ুচিনি, বেণারমূল, বক্ষার, তাঁলীশপত্র এবং তেজপত্র; এই সকল 

্রব্যে সুঙ্ চূর্ণ প্রতোকে সমভাগ এবং সর্বদমান শোধিত গুগ গুলু লইবে। গ্তগ গুলু প্রথমে 

ছক্ধে শৌধন পূর্বক রৌদ্র পরষ্ক করিয়া তাহার মহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে, অনন্তর মর্দন 

পূর্বক ক্রয়ে অন্যান্য চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে এবং যধো মধ্যে ঘ্ৃত মিখ্রিত 

করিয়া গুগ গুলু নরম করিয়া লইবে এইরূপে সমস্ত চূর্ণ গুগগুনুর সহিত মিশ্রিত করিয়া 

দ্বতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ।* আন| হইতে 1* তোলা। 

মহালক্ষবীবিলাম রন | এ্রোম্মক অর্শোরোগে মাথার তার বা 

(বেদনা ও তৎসঙ্গে জর, কাস প্রভৃতি থাকিলে? এই ওঁবধ প্রাতে সেবন করিতে 

দিবে। বাতশ্রেম্বপ্রধান অর্শোরোগে মাথাতার, মাথাঘোরা, সময় সখ 

মাথীবেদন। বা কর্ণে শন্ শন্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 

উধধ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কেবল মাত্র বায়ুর প্রাধান্য বশতঃ 

মাথাঘোর। ও অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন করাইবে না। 

অন্ুপান--পানের রস ও মধু। 

মহালক্ক্ীবিলাস রস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 

শ্লেক্সশৈলেন্দ্র রস | ্নৈন্মিক অর্শোরোগে মাথায় বেদনা! বা তার 

থাকিলে, এই উধধ সেবন করিতে" দিবে। জ্বর, কাস, শ্বাস ও গাত্র- 

' বেদনা প্রভৃতি উপর্্রবগুলি তৎসঙ্গে বিদ্যঘান থাকিলে।" এই ওধ সেবনে 
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তাহাও দূরীভূত হয়। শ্লেশ্প্রধান অর্শোরোগীর জরে, ইহা প্রয়োগে 

উপকার পাওয়া যায়। অন্পান-নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। 

শ্নেন্মশৈলেন্জর রস প্রস্ততবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

স্বপ্পলক্ষনীবিলাস রস | .অর্শোরোগে রোগীর মাথায় বেদন! ও ভার 

থাকিলে, এবং তৎসঙ্গে গাত্রে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 

এই ওধধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । অনুপান-- পানের রস ও মধু। 

স্ব্ললক্ষীবিলাস রস। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অর্শোরোগে--স্তবর চিকিৎস|। 

জয়াবটী। অর্শোরোগে জর প্রবল হইলে জন্রের অবস্থায় এই ওষধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সহিত কাস, দাহ প্রস্ৃতি থাকিলেও 

ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্থপান--পানের রস 'ও মধু। পাতল! 
দাস্ত হইলে। জীরাচুর্ণ ও মধু। 

জয়াবটা। প্রস্ততবিধি ১* পৃষ্ঠায় ষ্ব্য। 

মৃত্যুঞ্জয় রন । অর্শোরোগীর জ্বরের নুতনাবস্থায় জরের বেগ প্রবল 

হইলে, এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দি ও মাথাভার প্রভৃতি থাকিলে, এই ওঁষধ 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। অন্তপান--পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত 

হুইলে, জীরাচুর্ণ ও মধু। 

মৃত্যুপ্তয় রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠ।য় ভ্রষ্টব্য। 

মহান্বরাঙ্কূশ | অর্শোরোগীর জরের নৃতনাবস্থায় কাস, সর্দি, মাথায়- 

ভার প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ওধধ সেবন করাইবে। অন্ুপান-- 
পানের রস ও মধু; অথব! নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু। 

মহাহ্নরাস্কূশ। প্রস্ভতবিধি ১১ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

বৃহৎ জ্বরাস্তক লৌহ ॥ অর্শোরোগে জরের বেগ অল্প থাকিলে ও 

ন্নানাহার দ্বারা অরবৃদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ এ অবস্থায়, রোগীর উদরা- 
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ময় বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই গঁধধ তাহাকে সেবন করিতে 

দিবে। অন্পান -জীরাচুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ বরাস্তক লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

চূড়ামণি রম । অর্শোরোগীর জরের পুরাতন অবস্থায় অল্প বা মধ্য 

বেগে জর প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ এ অবস্থায় ্নানাহার সহ হইলে, এই 

ওষধ প্রয়োগ করিবে । কাস, শ্বাস, সর্বাঙ্গশল ও শিরোরোগ প্রভৃতি বিছ্বমান 

থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অন্পান--পানের রস ও মধু। 
চুড়ামণি রস। রসসিন্দূর, প্রবাল স্বর্ণ, রূগা, বঙ্গ, তামা, মুক্তা, লৌহ ও মন্র: এই মকল 

দ্রবা সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটা ২ রছি। 

অর্শোরোগে--প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ -চিকিৎমা। 

মেহমুদগর বটিকা। অর্শোরোগে প্রত্বাবের সহিত উক্ক নির্গত ব! 

প্রশ্াব ঘোলাটে, লাল অথব! প্রজাবের নিয়ভাগে চণের ন্যায় পদার্থ 

সঞ্চয় বা. প্রশ্নাবে কষ্টত! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওউঁষধ রোগীকে 

ছাগীছুগ্ধ সহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অর্শোরোগীর পা, কামল।, 

অরুচি প্রভৃতি থাকিলেও, ইহ। ব্যবস্থ। করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত- 
প্রধান বাক্তির এই ওষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। 

মেহযুদগর বটিক। | রসাপ্রন, বিটুলবণ, দারুহরি্রা, বেলশু ঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িমের- 

খোসা, চিরতা, পিপুলমূল, শ্ট ৯, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া! ও তেউড়ীমূল; 

ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ১ তোল', লৌহ ১৫ তৌলা ও শোধিত গুগ গুলু ৮ তোলা। এই 
সমন্ত একত্র করিয়া ঘ্ৃত দারা মর্দন করিবে। বটা€ রতি| 

চন্্রপ্রভা গুড়িকঁ। অর্ণোরোগীর প্রআাব ঘোলাটে বা হবিদ্রীবর্ণ 

হইলে এবং প্রত্রাবের নিয়ে চুণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় বা প্রত্রাবে কষ্টতা 
প্রতৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই খঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

অর্শোরোগীর গাওুতা, কাম, দাহ ও ঘগ্রিষান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলেও। 

উহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাঁতপিত্র বা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির 

প্রমেহরোগে ইহা সমধিক কার্যকরী । অন্ুপান--ছাগীছুঞ্জ বা জ্। 
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চন্্রপ্রভাগুড়িক। | পসোমরাজীঃ বচ, মুখা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা। আতইষ, দারু- 

হরি্রা, পিপুলমূল, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বংশ- 

লোন; ইহাদের প্রত্যেকের চুণ ২ তোলা; ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, বিড়ঙ্গ। 
গজপিপুল, ্্মাক্ষিক, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটা, সৈজ্ধবলবণ, সৌবচ্চল- 
লবণ ও বিটলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ |* তোলা, লৌহ 8 তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, 
শিলাজতু ১৬ তোলা এবং শোধিত গ্রগগুনু ১৬ তোলা ঃ এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে 
মর্দন করিবে | বটী৫রতি। 

বঙ্গাউক | অর্শোরোগীর প্রজ্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, প্রত্রাবে জাল৷ 
ও অন্ান্ত উপসর্গ বিদ্মান থাকিলে, এই ওঁষধ সেবন করিতে দ্িবে। 

বাতশ্নেশ্মপ্রধান অর্শোরোগীর পুরাতন জরের সহিত মেহ থাকিলে, এই 

$ধধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শ্রেম্মাধিক বা বাতাশ্রিত শ্রেম্বাধিক 

ব্যক্তির পক্ষে এই ওষধ সমধিক উপকারী | অন্পান--হরিদ্রাচুর্ণ, আমলকীর 
বস ও মধু। 

বঙ্ষ্টক ।পারদ; গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, দস্তা, অভ্র ও তায, এই সকল সমভাগ এবং সর্ধব- 
“ফান বঙ্গ , এই সমুদয় একত্র করিযা জলে মর্দন পূর্বক মুৰামধো রাখিযা গজপুটে গাক 

[ন্বে। মাত্রা ২ রতি। 

মহাবঙ্গেখবর রস | অর্শোরোগীর প্রত্াবে জালা, শুক্রনিঃসরণ, প্রতা- 
বের নিয়ে চুণের সায় পদার্থ সঞ্চয় বা প্রআাবে হরিজ্রাতা বিচ্ভমান থাকিলে, 
ধিশেষতঃ প্রমেহদৌধ বশতঃ রোগীর শরীর অতি কশ হইলে, এই ওষধ 
ঠাহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-_ছুপ্ধ। 

যহাবঙ্ষেশবর রস। পারদ, গঞ্ধক, লৌহ, অন্তর, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্ত1 ও স্বর্ণমাক্ষিক।; ইহাদের 

পরতোকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘ্বৃতকুমারীর রগে মর্দন করিবে। বটাং রতি। 

হ সোমনাথ রল। অর্শোরোগে বস্তিগত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 

প্রজাবে সমধিক কষ্টতা) জাল! ও হরিদ্রাভা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 
এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। কষ্টসাধ্য বাুরোগে বা পিততপ্রধান 

অর্শোৰোগে প্রত্রাবের কষ্টতা থাকিলে এই ওষধে তাহাও দূরীভূত হয়। ইহ! 

অশ্মরী এবং মৃত্রাধাতরোগেও উপকারী। ত্ুন্থপান_-আমল| তিজান জল ও 
মধু! অথবা হরীতকী, আমলা! ও বহেড়া ভিজান জল ও মধু । 

৩১ 
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বৃহৎ সোমনাথ রস। হিঙ্গুলোখ পাঁরদকে পালিধাঁপাতার রসে ৭বার এবং শোধিক গন্ধককে 

ইন্দুরকাণীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর এ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোল! লইয়। 

কজ্জলী করিবে । তৎপরে লৌহভম্ম ঘ্বৃতকুমারীর রসদ্বারা ৭ বার ভাবন! দিয়া এ লৌহ 

৮ তোল! এবং অভ্র. বঙ্গ, রূপা, দস্তা, স্ব্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেকে ১তোল! লইবে। 

এই সমস্ত ব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন পূর্ববক ঘৃতকৃমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে : 
বটা২ রতি। 

অর্শোরোগে_ উদরাময়-চিকিৎসা । 

ভাঙ্করলবণ | বাতপৈত্তিক, পিত্শ্নৈক্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে।রোগে 

রোগীর পাতল। দত্ত অথচ উদরাগ্নান ও শরীরের গ্লানি প্রকাশ পাইলে, 
তাহাকে এই ওষধ জলপহ সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতান্ুলোমক ও 

অগ্নিবর্ধক। অন্কপান--ছল। 

ভাক্করলবণ। প্রস্ততবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ লবঙ্গী্য চুর্ণ। বাতিক, বাতপৈত্তিক, গ্রৈম্মিক, বাতট্নৈত্মিক বা 

সান্নিপাতিক অর্শোরোগীর উদরাময় বা আমসংযুক্ত,পাতলাদাস্ত এবং তৎসঙ্গে 

উদ্নরাধ্ান, কাস ব। সর্দি প্রভৃতি বিগ্ভমান থাকিলে, এই ওঁষধ তাহাকে সেবন 

করিতে দ্িবে। অন্পান--জজল। 

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চুর্ণ। লবঙ্গ, আতইষ, মুখা, পিপুল, মরিচ, সান্তারলবণ, সৈন্ধব- 
লবণ, ধনে, কট্ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীর। সচললবণ, রসাঞ্ন, ধাইফুল, 
মোচরস, আকনদি, তেজপন্ত্র তালীশপত্র, নাগেশ্বর, রক্তচিতা, বিটলবণ, লীরা, 
বেলশু ঠ, দারুচিনি এলাইচ, পিপুলমূলঃ বনযমানী বমানী, বরাহক্রান্ত!, ইন্্রযব, শু, 
দাড়িমের খোসা, যবক্ষার” নিষছাল, ধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগার খৈ, বালা, 

কুড় চির ছাল; জামছাল, আমছাল, কটকী, অত্র, লহ, গন্ধক ও পারদ; এই সকল 

দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং ধনে চর্ণ২ ভাগ? এই সমস্ত ভবা একত্র মিশ্রিত করিবে। 

মাত্রা ।* আন।। 

পীযূষবল্লীরস। পত্তিক, পিত্বপ্রৈষ্ষিক বা গ্রৈম্মিক অর্শেরোগীর 

পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, অথবা আমবদ্ধ হইয়া অগ্রিমান্দ্য, শোথ 
প্রস্তুতি প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময় 
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পুরাতন হইলে; ইহা প্রপ্োগ কর! যাইতে পারে । এই ওষধ আমপাচক। 

অন্থপান__বেলপোড়া ও ইচ্ষুগুড়। 

পীঘুষবন্লীরদ। প্রস্ততবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

মহাশঙ্ববটী | অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসর্গে 

উদরে তারবোধ বা উদরাশ্বান প্রকাশ পাইলে, এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস 
বা অস্তান্ত লক্ষণ বিগ্যা্মান থাকিলে, এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে। 

এই ওষধ বাতাস্থলোমক; অগ্রিবর্ধক, আমশলনাশক ও আমপাচক। 

অন্ুপান--জল। 

বহাপগ্ববটী। প্রস্তৃতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দরষ্ঠব্য। 

কুটজাষ্টক। অর্শোরোগীর রক্তত্রাব হইলে, অথবা আম কিন্বা রক্ত- 

সংযুক্ত অপকমল দাস্ত হইলে, এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । উদরাময়ের সহিত 
জ্বর) কাস ও হস্ত পদাদ্িতে শোথ থাকিলে, এই ওঁষধ ব্যবস্থা কর। যাইতে 

পারে। পুরাতন অর্শোরোৌগেও ইহ! উপকারী । অন্ুুপান-_্গল ব। ছা গীগৃপ্ধ । 

কুটজাষুক। প্রস্ততবিপ্রি ২৮৪ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 

বৃহৎ কুটজাবলেহ। অর্শোরোগীর বলি হইতে সমধিক রক্তআাব 

অথব৷ আম কিন্ব। রক্তসংযুক্ত মল নির্গমন এবং তত্সঙ্গে উদরে বেদনা, জর, 

কাল, শরীরের গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে,এই ওষধ সেবন করিতে 
দিবে। অর্শোরোগের নূতন ও পুরাতন উতয় অবস্থায়ই, এই ওধধ তুলা 
কাধ্যকারী। অন্ুপান--ছাগীহুপ্ধ বা জল। 

বৃহৎ কুট্রাবলেহ। প্রস্ততবিধি ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অর্শোরোগে পথ্য । 

নৃতন ও পুরাতন অর্শোরোগে পুরাতন শালিতগুলের অন্ন এবং কুলথ- 
কলাইয়ের ডাইল, পটোল, ওল, মাপ, বেতোশাক, কচিবে গুণ, পল্তাঃ নিম ও 
হিঞ্চে প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও তক্র প্রভৃতি হিতকর। গুরুপাক- 
ব্য, শীতল দ্রব্য এবং অনুপদেশজাত প্রাণীর মাংস, মধ্য, দি, পিষ্টক, 
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মাষকলাই, ব|শের কোর, সীম, বেল, লাউ, পুইর্শাক প্রভৃতি শ্রেম্মা ও পিত্ত- 
বর্ধক দ্রব্য অর্শোরোগীর কুপথ্য 

রক্তার্শোরোগে রোগীকে পুর্বোপিখিত রক্তপিত্তরোগের নিয়মানুযায়ী 
পথ্য প্রদান করিবে। 

ভ্রিমিরোগ-চিকিৎসা। 
ক্রিমির ভেদ | ক্রিমি প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত বথ|--বাহাক্রিমি 

ও আত্যন্তর ক্রিমি। 

ক্রিমির উত্পন্তিভেদ | বাহ্বক্রিমি শরীরস্থ মল বা ময়লা হইতে 

উৎপন্ন হয়। আত্যন্তত্রিক ক্রিমিসকলের কতকগুলি রক্তগত, কতকগুলি 

আমাশয়স্িত ও কতকগুলি পকাশয়স্থ পুরীবগত 7 সর্ধসমেত এই চারি 

প্রকার ক্রিমি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । বাহাক্রিমিসকল শরীরের মল ও ঘর 

হইতে উৎপন্ন হয়। উহার সাধারণতঃ কেশ ও চর্াশয়ী। যথা__যুক, 
লিখী ইত্যাদি । 

রক্তগত ক্রিমিসকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থিতি করে। উহার। ছয়প্রকার । 

উহার! পাদ রহিত,অতিহ্ুক্স ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে দৃষ্টিগোচর 

হয় না। যথা-কেশাদ, রোমবিধ্বংশ ইত্যাদি । আ।মাশয়স্থিত ক্রিমির মধ্যে 

কতকগুলি কেঁচোর ন্যায়, কতকগুলি ধান্যাস্কুরব, কতকগুলি অতি লুক্) 

উহার! আমাশয়স্থিত শ্রেগ্না হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । পক্কাশয়গত অর্থাৎ 

পুরীষজ ক্রিমি পাচ প্রকার । উহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং কতক 

গুলি পীত বা শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি স্ুল। 

বাহাক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রেব। সর্বাঙ্গে বা মন্তকে ময়লা 

সঞ্চিত হইলে; তাহা হইতে অথবা ধর্ম হইতে এই ক্রিমি অর্থাৎ ইকুন বা 

চন্মাকীটের উৎপত্তি হয়। এই বাহীক্রিমিসকল পিড়কা, ক অর্থাৎ চুলকণ। 
ও গগ্রোগ উৎপাদন করে। 
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রক্তজক্রিমির কারণ ও উপদ্রেব। ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র 

ভোজন, অজীর্ণ সত্বে ভোজন এবং শাকাদি দ্রব্য ভোজনে, রক্তজ ক্রিমি উৎ- 

পন্ন হয়। ইহার। কুষ্ঠরোগ উত্পাদন করে। 

আমাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব । মৎস্ত, মাংস গুড়, 
ক্ষীর, দধি। মধুর ও অল্নরসাত্মক দ্রব্য, অত্যধিক তরলদ্রবা, দ্িবানিদ্রা এবং 

ক্ষীর মৎস্যার্দি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, এই সমস্ত কারণে আমাশয়স্থিত 

ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত ক্রিমি বর্ধিত হইয়া উদরের নানা স্থানে বিচ- 

রণ করে এবং বমনেচ্ছা, মুখ হইতে জলআব, অপরিপাক, অরুচি, মুচ্ছা বমন, 

জ্বর, উদরে বন্ধনব পীড়া! অর্থাৎ বায়ু দ্বারা যল মৃত্রের অনির্গমজনিত ক্রেশ, 
রুশতা, হাচি, সদ্দি; এই সমস্ত উপসর্গ উৎপাদন করে। 

পককাশযস্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব | মাষকলায়। পিষ্টক। 
অম্দ্রব্য, লবণঃ গুড়, শাক; মধুররস ব অশ্রসাত্মক দ্রব্য ভোজন, আধক পরি- 

মাণে দ্রব অর্থাৎ তরল পদার্থ পান এবং ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধপ্রুব্য একত্রে 

তোঁজন; এই সমস্ত কারণে পকাশয়স্থ পুবীধজ্জ ক্রিমি বর্ধিত হইয়। থাকে। 

পুরীষজ ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে পাতল! দাস্ত+ শূল, উদরে বেদনা ও 

্তন্ধতা, শরীরের কৃশতা, পাগুতা, রোমাঞ্চ, অগ্রিমান্দ্য ও মলদ্বারে চুলকণ। 

প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পার। 

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা-বিধি । 

ক্রিমি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহ প্রথমেই অবগত হওয়া কর্তব্য । যে 
সমস্ত দ্রব্য তোজনে শ্ষনেম্মা বর্ধিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে, 
আমাশয় শ্রেম্মাবুল হয়, এবং তজ্জন্ত আমাশয়স্থ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। শ্রেম্ম- 
বহুল দ্রব্য ও ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধপ্রব্য এক সঙ্গে সেবন দ্বার! পক্কাশয়ে গ্রেম্বা 
বা মল সঞ্চিত হইলে, এঁ মলে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ইহাই পুরীবজ ক্রিমি। 
বিবিধ বিরুদ্ধ দ্রব্য ও শাকাদি সেবন দ্বারা রক্তবাহি শিরাসমূহে একপ্রকার 
অতি নুক্ম কীট উৎপন্ন হয়, এ কীট উৎপন্ন হইলে চর্ম বিবিধ পীড়ক! ও 
কুষ্ঠ উৎপন্ত্র হইয়া থাকে । মন্তকের ময়লা হইতে এক প্রকার ক্রিমি জন্মে," 
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ইহাকে ইকুন কহে। গাত্রেও ইকুনের স্তায় এক প্রক!র ক্রিমি জন্দিয়া 
থাকে, এ ক্রিমি সময় সময় কাহারও কাহারও গাত্রে তৃষ্ট হয়। এই 

চারি প্রকার ক্রিমির মধ্যে আমাশয় ও পকাশয়গত ক্রিমি বিবিধ রোগ 

উত্পাদন করে। এই ছুই প্রকার ক্রিমি শিশুদিগের উদরে প্রায়শঃ উৎ- 

পন্ন হয়) যেহেতু ছুগ্ধ ও মিষটবহুল দ্রব্যই, শিশুদিগের প্রধান খাদ্য। এই- 
রূপ যে সকল বালক ও যুবক অধিক মিষ্ট ও দুগ্ধপ্রিয়, তাহাদিগের উদবেও 

্রক্রিমি উৎপন্ন হইয়। থাকে । শিশুদিগের এরূপ আমাশয়গত ক্রিমিরোগ 

হইতে জ্বর, সর্দি, হাচি, বমন এবং অরুচি জন্মে; কাহারও পেটে বেদনা। 
বযন, দ্বাস্ত বা অতীসার) জ্বর ও সর্দি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, এইরূপ 

উপসর্গ প্রকাশ পাঁইবার কারণ নিরূপণ করিতে ন। পারিয়া অনেক সময় 

চিকিৎসকের মতিভ্রম হইয়। থাকে ।ক্রিমি হইতে শিশু ও বালক বালিকাদ্দিগের 

অনেক সময় উদরাময় বা অতীসার উৎপন্ন হইয়] থাকে এবং & অতীসারে 

জ্বর প্রকাশ পায় ; সুতরাং এই অবস্থায় উহ ক্রিমিজনিত অতীসার ব! জরা- 

তীসার তাহ নিরূপণ কবা বিশেষ আবশতক | বালক বা যুবকদিগেন্ পুরীষজ 

ক্রিমি হইতে নাতিদেশে বেদনা, কে|ষ্বদ্ধ শরীরের কুশত ও পাুতা প্রভৃতি 

উৎপন্ন হয়; কাহারও পাতল। দাস্ত, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

ক্রিমি উর্ধগামী হইলে) তাহ! হইতে হৃপ্রোগ, শ্বাস, উদরাঞ্মান প্রভৃতি উত্কট 

পীড়া জন্মে, এমন কি শিরোরোগাদি পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়। ধাকে। আমা: 

শয়স্থ ও পক্কাশযবস্থ উভয়বিধ ক্রিমিই উর্ধগামী ও অধোগামী হইয়া থাকে, 

অর্থাৎ আমাশক়গত বড় (কেঁচোর আকৃতি ) ক্রিমি সকল হৃদয়ে গমন পূর্বক 

সময় সময় মুখ হইতে নির্গত হয় এবং সময় সুময় উহার! পক্কাশয়ে গমন 

পূর্বক মলের সহিত নির্গত হইয়। থাকে । আমাশয়স্থিত হুম্ধ সুক্ষ ধান্তাুর- 

বৎ ক্রিমিসকলও পক্কাশয়ে গমন করিয়া মলের সহিত অনেক সময় নির্গত 

হয়। আমাশয়গত ক্রিমি সকল এইরূপ ভাবে উর্ধ ও অধোগামী হইতে দেখা 

যায়। পক্াশয়গত হু্্ ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হয়, কিন্তু উহার! 

উর্দগামী হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসে মলের গন্ধ প্রতীয়মান হয়, এ সকল সুম্ম 

( ধান্তাস্কুরবৎ লেলিহ নামক) ক্রিমি হইতে গুহাদেশে কও অর্থাৎ চুলকণা 

প্রকাশ পাইয়া থাকে । এ সকল পক্কাশয়গত ক্রিষি বৃদ্ধি পাইয় সময় সময় 
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দাস্ত, উদরে বেদন। প্রনৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। মানবের দেহমধ্যে 

এইরূপ ক্রিমির বিচিত্র গতি প্রকাশ পায়। 

ক্রিযি হইতে যে সকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সহিত অন্থান্ত 

মূলরোগের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে; সুতরাং কোনও বেগের চিকিৎসা- 
কালে তাহার লক্ষণ দ্বার উভয়ের 'ভেদ নিরূপণ কর] কর্তব্য ; অর্থাৎ ক্রিমি- 

জনিত শুল ও পিত্তশুল এই উভয়ের লক্ষণের মধ্যে যেমন অনেকাংশে সাদৃশ্ 

আছে, তেমনি আবার এ উতয় লক্ষণের মধ্যে কিয়দংশে তেও দৃষ্ট হয়, এই 

তেদ নিরূপণ দ্বার! রোগ নির্ণয় করিয়! চিকিৎসা! করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার 

পরিচয়। এইরূপ ক্রিমিজনিত বমন এবং পিত্তের প্রকোপ ব৷ অজীর্ণাদি 

দোষ বশতঃ বমন এই উভয়ের মধ্যে বমনের প্রভেদ বিবেচনা করিয়। ওষধ 

নির্বাচন করা কর্তব্য। ক্রিমিজনিত হৃত্রোগ ও বাতাদি দোষতেদে মুল 

হপ্রোগ এই উভয়ের ভেদ বিবেচনা করিয় হৃদ্রোগের চিকিৎপ! করিবে । 

ক্রিমিজনিত শিরোরোগের এবং পিত্র্নেম্মাদি ভেদে মূল শিরোরোগের প্রভেদ 
নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ক্রিমিজনিত অগ্রিমান্দ্য বা শ্রেম্মার প্রকোপ 

বশতঃ গাচকাগ্নির দুর্বলতা, তাহ। বিবেচনা করাও আবশ্যক । ক্রিমিদোষে 

অতীসার বা অজীর্ণাদি দোষে অতীসার, ইহা বিবেচনা করিয়। ওষধ প্রয়োগ 

ন! করিলে বিপরীত ফল দর্শে। এইরূপ ক্রিমিজনিত জ্বর, সর্দি, কোষ্ঠ- 

বদ্ধ অথব! অন্তান্ত কারণে জবর, সর্দি ও কোষ্ঠবদ্ধ, এই সমুদয় বিশেষ বিবে5না 

করিয়। চিকিৎসকের ওষধ নিরূপণ কর! কর্তব্য । সাধারণতঃ ক্রিমির চিকিৎসা 

করিতে হইলে, অগ্রিবর্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ওষধ অর্থাৎ ক্রিমিমুদগররস, 

ক্রিমিধূলিজলগ্নব রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

ক্রিমিরোগে-হ্বমন | ক্রিমিজন্ত বমন ও পিতদোষে বঘন, এই 

উভয়ের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিতে হইলে, বমন কোন্ রসবিশিষ্ট) তাহ! 
রোগীকে জ্জিজ্ঞাসা করা উচিত, যেহেতু অশ্পপিত্ত বা অজীর্ণাদিদোষে বমন 
হইলে, সেই বমন প্রারশঃ অন্নরসবিশিষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ক্রিমি- 
দোষে যে বমন হয়, তাহ! প্রায়শঃ তিক্তরপবিশিষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষতঃ 

ক্রিমিজনিত বমন প্রায়শঃ পুন্ঠ উদরে অধিক হয় ও আহার দ্বারা নিবৃত্ত হয় 
এবং বমনের পূর্বে মুখ হইতে জল উঠিয়া থাকে; ক্রিমির প্রকোপ- 
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জন্য পুনঃপুনঃ বমন হইলে, জ্বরে বমনচিকিৎসায় বর্ণিত ক্রিমিনাশক 

যোগসযূহ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রদান করিবে । বমনের সহিত মুখ 

হইতে ক্রিমি নির্গত হইলে, উক্ত ক্রিমিনাশক যোগ এবং স্বর্ণমৎস্য্ডী 
ও পিপ্লল্যাগ্ভলৌহ প্রভৃতি উষধ রোগীর অবস্থা বুঝিস্না ব্যবস্থা করা যাইতে 

পারে। ক্রিমি হইতে বিকারের তাব লঞ্কিত হইলে। উল্লিখিত যোগ এবং 

ওধধ প্রয়োগ করিবে । যদি বমনে বিকাবু লক্ষিত না হয় অথবা! রোগ 

পুরাতন হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ওঁষধধে বিশেষ উপকার হয় না, এরূপ 

অবস্থায় ক্রিমিতদ্রবটিকা, বিড়ঙ্গাদ্দিলৌহ বা বিড়ঙ্গাদিঘ্বত প্রভৃতি ওষধ 

রোগীকে অবস্থান্থুারে সেবন করিতে দিবে । ক্রিমিজন্ট বমনদে রোগীকে 

অধিক বেলায় আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে, প্রত্যহ এক বা দেড় 

গ্রহরের মধ্যেই পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। এই অবস্থার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়! 

মাত্রই ভোজন করিতে দ্দিবে। শীত্তল পানীয় বা শ্নেগ্ববর্ধক দ্রব্য কখনও 
সেবন করিতে দেওয়৷ উচিত নহে। 

ক্রিমিরোগে-_অতীসার | ক্রিমিজন্ত অতীসারে ক্ষত ক্ষুদ্র ক্রিমি 
অনেক সময়ে মলের সহিত নির্গত হয়। কখনও বা বড়ক্রিমি মলের সহিত 

অথবা মুখ হইতে পুনঃপুনঃ নির্গত হইয়া থাকে । রোগীর অগ্রিমান্্য প্রায়শ: 

ৃষ্ট হয়, এই অবস্থা অতি ভয়ানক | অনেক সময় ইহাকে অতীসার, পিত্তাতী- 

সার ব। বিশ্চিক। বলিধ! ভ্রম হইয়া থাকে । এইরূপ অতীসার উপস্থিত হইলে, 

অনেক সযষ্ধ জবর প্রকাণ পাইতে দেখ! যায়, আবার কাহারও ব1 জবর একে- 

বারেই অনুভূত হয় না। ক্রিমিঙ্জনিত অতীসারের বমন একটা প্রধান লক্ষণ, 
এই ক্রিমিজন্ত অতাসারে প্রাগুক্ত ক্রিমিনাশক যোগ, স্বর্ণমৎস্যণ্ডী, বিড়ঙ্গাদি- 
লৌহ প্রভৃতি ওরধ প্রয়োগ দ্বার! রোগীর বমননিবৃত্তি কর আবশ্তক। বমন 
নিবৃত্তি হইলে, ক্রিমিজনিত অতীসার নিবারণার্থ ক্রিমিকালানলরস ব! ক্রিমি- 

বোগারি রস প্রয়োগ করিবে । উদরাময় ও অগ্রিমান্দ্য প্রবল হইলে, গ্রাহণী- 
গজেন্্র বটিকা, মহাগন্ধক বা অমৃভার্ণব রস প্রতৃতি উষধ রোগীকে অবস্থাভেদে 

সেবন করিতে দিবে । 

এই রোগের প্রবলাবস্থায় জবর থাকিলে, প্রথমতঃ অতীসার ও ব্মন 

নিবারণার্থ $ষধ প্রদান করা কর্তব্য। বমনের নিবৃত্তি হইলে, অতীসার 
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নিবারণার্থ যে সমস্ত ওষধ পূর্বের উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; এবং 
তৎকালে জরেরু অবস্থ।৷ বিবেচনা করিয়া! ওষধ সেবন করিতে দিবে। জর 

প্রবল হইলে বৃহৎ কন্ত রীভৈরব ( মতান্তরে ) বা কত্ত বীতৈরব প্রতৃতি ওষধ 
অনুপান-বিশেষে প্রপ্নোগ কর! যাইতে পাবে । ক্রিমিজনিভ উদ্রাময়ের মধ্য 
বা! পুরাতন অবস্থায় ক্রিমিবিনাশার্থ ক্রিযিভদ্রবটিকা, ক্রিমিরোগারিরস, ক্রিমি- 
কালানলরস বা বিড়ঙ্গলৌহ প্রস্ভৃতি ওষধই সমধিক উপকারী । উদ্বরাষয়ের 

জন্য গ্রহণীগজেন্দ্রবটিক] এবং অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী । রোগ 

পুরাতন হইলে এবং তৎসপ্পে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, পুরাতন জ্বরে প্রযোজ্য 
ওষধ সকল বিবেচন! পূর্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

ক্রিমিরোগে-শুল | উদরে ক্রিযি সঞ্চিত হইলে, এক প্রকার বেদনার 

উৎপত্তি হয়, তাহাকে ক্রিমিশ্ল কহে । ইহা অনেক সময় এতদূর প্রবল হয় যে, 

রোগী আহাব্রাদি করিতে পারে না, দ্রিন রাঞ্রি বেদনায় অস্থির হয়, রোগীর 

প্রানশঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অনেক সময় আবার বমনও হইয়া থাকে, এইরূপ 

কষ্টপাধ্য রোগে আহারাদির নিশ্রম প্রতিপালনে সমধিক যত্রধান্ হওয়া আব- 

গ্রক। বিরেচনার্থ ব্রোগীকে অগন্তাচুর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ২৩ দিন অন্তর দাস্ত 

করাঁন বিশেষ প্রয়োজন। হবীতকীখণ্ড প্রত্যহ প্রয়োগ করিলেও কোষ্ঠশুদ্ধি 

হর। এই অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠস্ুদ্ধি থাকে, এবূপ আহার ও পানীক্ ব্যবস্থা 

করু। একান্ত কর্তব্য । বেদনার জন্য বিড়ঙ্গাদিলৌহ, বিদ্যাধ্রান্রপ্রস্থৃতি ওষধ 

প্রয়োগ কর। উচিত। ক্রিমিজনিত শুলরোগ পুরাতন হইলে, এ সকল ওষধ 

দ্বারাই সমধিক উপকার পাওয়। ষায়। এই রোগে কুক্ষ বা! শ্রেত্রবর্ধক দ্রব্য- 
সেবন একেবারে পরিত্যাগ ও এইসকল নিয়ম প্রতিপালন পুর্ধক যাব রোগ 
কেবারে দূরীভূত না হয়, তাবৎ ওষধ সেবন বিশেষ আবখক। 

ক্রিমিরোগে-সর্দি । আমাশযে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, শিশু ও বালক 
বালিকাদিগের সদ্দি প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং এ সর্দি হইতে অনেক 

সময্ব কাস বা জবর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থার জরুদ্র ওষধ দ্বার! 
অনেক সময় জরনিবৃত্তি হয় না এবং ক্রিমিনাশক ওষধ দ্বারাও এ সপ্দি 

কাস প্রভৃতি হাস পায় না। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বাতানুলোমক কোষ্ঠ-* 
৩ 
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শুদ্ধিকারক শৃঙ্গ্যা দিচুর্ণ, স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রভৃতি ষধ সেবন করিতে দেওয়। 
যাইতে পারে । উহা সেবনে কোষ্ঠত্ুদ্ধি হয় এবং তৎলঙ্গে কাস ও সর্দি 

প্রশমিত হইয়! থাকে । এই সঙ্গে জরের ওষধ রোগীর বয়স এবং দোষ- 

ভেদে সেবন করিতে দ্বিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ অন্পান 

সহযোগে এ সকল ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । জ্বরের পুরাতন অবস্থায় অর- 
চিকিৎসায় বর্ণিত গুড়,চ্যা্দি চূর্ণ, জব্রসংহার চুর্ণ, বিষমজরাস্তক চর্ণ, শ্রেম্স- 
শৈলেন্দ্র বুস ব! সান্বভৌয বুস প্রভৃতি ওষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে 

ভ্ববুনিবৃভি হইপ্রে রোগীকে অন্পথ্য ব্যবস্থা কারবে। রোগের পুরাতন 
অবস্থায় অ্বরচিকিৎসাবু বিধি অন্থসারে অন্পধ্য ব্যবস্থা করা কর্তধ্য। ক্রিমি 

অধোগামী হইয়। পতিত ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে অনেকাংশে অর-নিবৃত্তি হুইয়া 

থাকে, আবার অনেকস্থলে জ্বর পুরাতন হইলে, সহস! নিবৃত্ত হয় না) এই 
অবস্থায্ব আর-চিকিৎসারু নিযুমান্্যায়ী ওযধ সেবন করিতে দিবে এবং উল্লিখিত 

সর্থি ও কাসেবু গষধ গ্রয়োগ করিবে এবং তৎ্সঙ্গে ক্রিমিন।শক ওঁষদ পৃথক- 

বূপে প্রয়োগ কবাও কর্তব্য । 

ক্রিমিরোগে-অগ্নিমান্দ্য | পকাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, ক্ষুধা! 

একেবারে হাস পায়। শিশু ও বালক বালিকাদিগের প্রান্থশং এই রোগ 

দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অগ্রিমান্দ্য হইলে; সময় সমস পাতল] দ্বাত্ত ও 
আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা প্রসৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। আনেক 

বালকের উদবে ক্রিমি সঞ্চিত হওয়ায় গুহাদেশ চুলকান্ব। এইব্ূপ অবস্থায় 
ষাঁহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি অথচ অগ্নিবৃদ্ধি হয়) তদ্রপ ওঁষধ প্রস্থ কর কর্ভব্য। 

রোগীর কো্টশুদ্ধি না থাকিলে স্বল্প অগ্রিমুখ চূর্ণ ও তত্পক্গে ক্রিমিমুদগ র- 
বুস, ক্রিমিধূলিগ্জলপ্রবরস তাহাকে প্রতিদিন সেবন কবাইঘে এবং রোগীর 

পাতল] দ্বাস্ত হইলে ক্রিমিকালানলবুস, ক্রিমিবোগারি বুস প্রভৃতি সেবন 
কবিতে দ্বিবে। 

ব্রত্তজক্রিমি | ব্ুক্তবাহি শিরাস্থিত ক্রিমিসকল গাত্রে বিবিধ পিড়ক! 
উৎপাদন করে, এ সকল পিড়ক1 আবার সময় সময় পাকিতে দেখা যায়, 

' আত্যন্তরিক উষধ প্রত্বোগ ভিন্ন উহা! একেবারে দুরীভূত হয় না। এই অবস্থায় 
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যাহাতে কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত ও রক্তস্থ কীট বিনষ্ট হয়, তাৃশ 

উধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । হরিদ্রাথ্ বৃহৎ হরিদ্রাথও প্রতি ওধধ সেবনে 

কোঠ্ঠশ্ুদ্ধি হইলে, রক্ত শোধিত হয়, সুতরাং রক্তগত ক্রিমিরোগে অন্যান্য 

ষদ অপেক্ষা, এই ওধধই সমধিক উপকারী, ইহ! ভূয়োভুয়ঃ পরীক্ষা করা 

হইয়/ছে। যাহাদের স্বতাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, তাহাদের পক্ষে হরীতকীথও 
ও পঞ্চতিক্তঘুত সমধিক উপকারী; স্বতাবকোষ্ঠে হরীতকীখও ব্যবস্থা! 

কর! কর্কব)। 

চন্্রগত ক্রিমি । চর্মগত ক্রিমি সর্ব] দৃষ্ হইয়া থাকে। মগ্তকের 

কেশরদ্ধি ও মন্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে, অধিকাংশ স্থলে এই ক্রিমি ( ইকুন) 

উৎপন্ন হয়; পাত্রে এবং চক্ষুর পাতায়ও সময় সময় ইকুন দেখিতে পাওয় 

যায়। মন্তকে বা গাত্রে ইকুন উৎপন্ন হইলে, মন্তক ও গাত্র সর্বদা পরিষ্কার 

রাধিবে এবং মানের পূর্বে সর্বাঙ্গে ও মণ্তকে সরিষার তৈল, মর্দন করিবে। 

পানের রূসসহ কপূর মিশ্রিত করিয়! মাথায় মর্দন করিলে অথবা ধুতুর1' 

গাতার বস সহ কপূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও মাথার ইকুন নষ্ট 

হয়। এই সমস্ত নিষ্বম প্রতিপালন দারাও যদি এ ইকুন নষ্ট না হয়, তবে 

ুস্ত,রা'তিল বা বিড়ঙ্গাদিতৈল মাথায় মালিশ করিয়া ন্নান করিবে । সাধারণতঃ 

সমস্ত কেণ ছেদন করিলেও মাথার ইকুন বিনষ্ট হয়, তবে কেশবৃদ্ধির সহিত 

ইকুন পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দ্বেখা যায়, কিন্তু এই সমস্ত তৈল প্রয়োগ দ্বারা 

ইকুন্সমুহ বিনষ্ট হইলে, কিছুদিনের মধ্যে আর ইকুন দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

সাধারণতঃ চন্দগত *ক্রিমিবোগে গাত্র পরিষ্কার রাখা ও মানের পূর্বে সরিষার 

তৈল মালিশ করা একান্ত কর্তব্য । 

ক্রিমিজনিত হৃদরোগ । আমাশয়ার্দিতে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, হৃদয়ে 

বেদনা জন্মে, ইহাঁকেই ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ কহে। এই হৃদরোগে আমাশয়- 

জাত ক্রিমির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে থুথু নিঃসরণ, 
অগ্রিমান্দ্য, অরুচি, মৃচ্ছ ও কূশতা প্রভৃতি লক্ষণসক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া 
পতিত হয়) সেই সমস্ত উধধ প্রয়োগ কর। কর্তব্য। বমন প্রকাশ পাইলে, 
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বিড়্গাদিলৌহ, বিড়ঙ্গযোগ বা বিড়ঙ্গাদিচূ্ণ প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে। 

এই রোগে অগ্রিমান্দ্য বিগ্ঠমান থাকিলে, অতি লঘৃপাক দ্রব্য পথ্য দিবে। 

রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, শঙ্খবটী ব! মহাশঙ্খবটা এবং কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে; 

স্বল্প অগ্রিমৃখ্র্ণ.বা৷ বাড়বানলচুর্ণ প্রত্ৃতি অবস্থাতেদে প্রয়োগ করা কর্তবা। 

জদয়ের বেদনা! প্রবল হইলে, শুলহরণযোগ, শঙ্খাদদিচর্ণ প্রনতি গুঁধধ সেবন 

করিতে দিবে । ক্রিমিজনিত জর্রোগে অনেক সময় অন্রপিত্তশূল বা! পিত্তশলারদি 

বলিয়া! ভ্রম হইতে পারে? সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্বক চিকিৎসাকার্ষ্য 

প্রবৃত্ত হইবে। শিষ্টদ্রব্য, নীতল বা শ্রেম্সবদ্ধক অন্ন ও পানীয় রোগীকে 

কখনও সেবন করাইবে না, যাহাতে ক্রিমি সকল অধোগামী হইয়া পতিত 
হয়, এইরূপ অন্ন ও পানীয় সর্বদা প্রয়োগ করিবে। 

ক্রিমিজনিত শিরোরোগ | ক্রিমিজন্ত শিরোরে!গ উপস্থিত হইলে, 

মাথায় উতৎ্কট বেদনা, মাথার ভিতরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ভিতরে দপ.দপ.করা 

এবং নাসিক। হইতে জলত্রাব; এই সমণ্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে । ক্রিমি- 
জনিত শিরোরোগ কষ্টসাধ্য, উহার পরীক্ষার্থ ক্রিমিজন্পুর্নবর্তী লক্ষণ সমূহের 
উপর দৃষ্টি করা একান্ত কর্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমিজন্ত শিরৌরোগে বমন; ৃচ্ছা, 

বুকে বেদনা প্রভৃতি লক্মণসকলও অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, 

এ সকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ বিশেষরূপে নিণীত হইতে পারে । এই রোগ 

অত্যন্ত কষ্টদ্রাঘক। মাথার ভিতরে অপহা বেদনা উপস্থিত হইলে, শ্লেম্স- 

শৈলেন্দ্রপস, মহালগ্ীবিলাস বা নারদীয় মহালদ্দীবিলাস প্রভৃতি ওষধ সেবন 

এবং অপামার্গ তৈলের নস্ত গ্রহণ করিতে দিবে । 

ক্রিমিরোগে ওষধ। 

যমানীযোগ | উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং তজন্য অগ্রিমান্দ্য 

ও অজীর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ রোগীকে প্রাতঃফালে সেবন করিতে 

দিবে। অন্ুপান_ উঞ্জল। 

ষমানীযোগ। খোরাসানীষমানী চূর্ণঁও সৈন্ববলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের এক তোলা 
একত্র মিলিত করিবে। মাত্রা 4 আনা। 
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বিড়ঙ্গযোগ | ক্রিমিপকল উরে সঞ্চিত হওয়ায়, উদরে বেদনা, মুখ 

হইতে জল উঠা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--আনারসের কচিপাঁতাঁর রস ও খিশ্রী। 

বিড়ঙ্গ যোগ। বিড়ঙ্গের শীসচুর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সমন্ীগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। 
মাত্রা /ৎ এক আনা। 

দাঁড়িমক্কাথ । আমাশয় ও পকাঁশয়স্থিত ক্ষুত্রক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 

এই উধধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহা বনুপরীক্ষিত। 

দাড়িম কাথ | দাঁড়িম গাছের মূলের ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

প্রন্ষেগ তিল তৈল ॥« তোলা। 

মুস্তকাদিকথ | উদরে ক্ষুদ্র কষু্র ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্ত 

উদ্ররাময়, শূল ও জর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রাতে রোগীকে 
নেবন করিতে দিবে । 

যুস্তকীদিকাথ । মুখা, ইন্দুরকাণির পাতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও শজিনা- 

বীজ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তো'লা,শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ-- 

পিপুলচর্ণ /* আনা। 

বিড়ঙ্গাদিচুর্ণ । আমাশয় ও পক্াশয়স্থিত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্ত 

বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ উদরে বেদনা, সর্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে 
এই ওষধ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে । অনুপান--জল। 

বিডঙ্গাদি চুর্ণ। বিড়ঙ্গ, সৈদ্ধবলবণ, ববক্ষার, কমলাগুড়ি ও হ্রীতকী ইহাদের চুর্ণ 

সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মবান্রা! 4০ জান] | 

পলাশাদিচুর্ণ । আমাশয়ন্থ ক্রিমি বর্ধিত হইলে এবং তজ্জন্ত জর, 

অরুচি, উদ্বরাগ্নান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ : 
রোগীকে ইন্ষ গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহ কিছুদিন সেবনে 
ক্রিিসকল মৃতাবস্থায় পতিত হয়। 

পলাশাদি চুর্ণ। গলাশবীজ, ইন্ত্রধব বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চ্রিতা। ইহাদের চূর্ণ এক্র 
মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪* আনা। 

পারসীয়াদিচুর্ণ । আমাশয়স্থ বা পকাপয়্ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্াণ্ত হইলে? 
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এবং তক্জন্য উদরাময়, জর, সর্দি ও কাস প্রভৃতি একাশ পাইলে) এই উঁষধ 
উঞ্ণজল সহ ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিবোগে ইহা উৎকৃষ্ট । 

পারসীয়াদি চূর্ণ। খোরাসানীধযানী, মুখ। পিপুল, কীকড়াশূর্গী,বিড়ঙগের শাস ও আঁতইয, 
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এ* আন]। 

ক্রিমিমুদগর রম | আমাশয় ও পকাশয়ে গাত ক্রিমিসকল বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ঠ কোষ্ঠবদ্ধ, গুহদেশে কতুয়ন, অগ্রিমান্দ্য ও ক্ষুধালোপ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
আমাশয়জাত ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ধধ। অন্গান--পল্তার রস, জল 
বা ঘে টুপাতার রস ও মধু। 

ক্রিমিমুদগার রস। রস ১ ভাগ, গদ্ধক ২ আগ, বনযমানী ৩ ভগ, বিড়ঙ্গ $ ভাগ, ছুগ্ধে 

শোধিত কুচিলা ৫ ভাগ ও পলাশবীজ ৬ ভাগ; এই সযুদয়ের চুণ' একত্র খিশ্রিত করিয়া জগ 
ঘ্বারা মর্দন করিবে। বটী ২ রতি। 

ক্রিমিকালানল রস | আমাশয় বা পককাশধজাত ক্রিমিপকল বৃদ্দি- 

প্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদ্ররাময় ও অগ্থিযান্ধ্য প্রকাশ পাইলে, এই উধধ 

ধনে ও জীরার কাথের সহিত প্রয়োগ ক'ববে। ইহা ক্রিমিরোগের পুরাতন 

অবস্থায় উদরাময় প্রকাশ পাইলে অতাগ্ত উপকারী । অর্শঃ। শোথ ও 

উদরীরোগে উদরাময় থাকিলে বা গ্রহণীরোগে এই উধধ প্রয়োগে উপকার 

পাওয়৷ যায়। | 

ক্রিমিকালানল রস। প্রস্ততবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় উটব।। 

ক্রিমিরোগারি রস | পুরীধজ ক্রিমিমকল বৃদ্ধি পাইনে এবং তজন্ত 

রোগীর উদররাঁময়) শরীরের কশত| ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে 
এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহ সেবনে ক্রিমি ও উদ্নরাঁময় বিনষ্ট 
এবং অগ্নি সবল হয়। 

ক্রিমিরোগারি রস। প্রস্ততাবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য 

বিড়ঙ্গলৌহ | পকাশয়জাত ক্রিমি বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইলে এবং তকজন্ত শূল। 
অরুচি ঝা বমন প্রবল হইলে; এই ওষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ক্রিমি- 
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জনিত শুলরোগে ইহ। উত্ক্ট ওধধ ; বিশেষতঃ এই ওষধ গ্রহণীনাশক এবং 

অগ্রিবর্ধক। অন্ুপান--পল্তার রস ও মধু অথব! শটীর রল ও মধু। 

বিড়ঙ্রলৌহ। রস, গন্ধক, মন্লিচ, জাতীফগ, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঠ.ও সোহাগার 
খৈ; এই সকল চুর্ণ সমভাগ, লৌহ * ভাগ এবং বিডৃঙ্গ চুণ ১৬ ভাগ, এই সমস্ত একত্র 
করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ৫ তি 

ক্রিমিভদ্রে বটিকা। বালক ও শিশুদিগের আমাশয় ও পককাশয়গত 

ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ত উদরাময়, বমন বা অগ্থিমান্দ্য প্রবল হইলে 

এই উষধ সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও ইহা অগ্ুপান-তেদে 

প্রয়োগ করা বাইতে পারে । অন্থপান--পল্তার রস ও মধু বা কনক টাপার 

পাতার ব্রস ও মধু। 

ক্রিমিভদ্র বটিকা| প্রন্ততবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় ভুষ্টুব্য। 

ক্রিমিধুলিজলপ্লব রম । কোষ্ঠস্থ ক্রিঘি বদ্ধিত হওয়ায়, উদরে 

প্রবল বেদন] হইলে এবং তজ্জন্ত পাও বা কামলা! প্রভৃতি পি্তবিকূৃতির 

লক্ষণ প্রকাণ পাইলে; এই ওষধ (রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা 
কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অন্ুপান-_-শীতল জল। 

ক্রিমিধুলিগ্থজপ্নব রস। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও শঙ্খভম্ম। ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং 
সির সমান হ্রীতকী চুর) এই মমুদয় একত্র করিয়! পটোলপত্রের রসে মর্দন করিবে। 

ৰ্ী ংরতি। 

পারিভদ্রোবলেহই ব। হরিদ্রোখণ্ড | রক্তগত ক্রিমিরোগে শরীরের 

ক্শতা, পিড়ক! বা চুলকণ। অথব। কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 

স্বতাবকোষ্ঠব্যক্তিকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা! দক্রঃবিদ্রধি, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি 
রক্তদুষ্টিঅনিত রোগের মহৌধধ| অন্থপান--জল। | 

পারিভদ্রাধলেহ ব! হ্রিদ্রাখও। পালিধা পাতার রস ৪ সের, ইচ্ষচিনি ২ সের, গব্যঘৃত 
৯ সের, হ্রিত্রা-চুণ ৯ সের? এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া শেষ পাকে উহার সহিত রক্ত চিতা, 
হ্রীতকী, আমল, বহেড়া। মৃথা, .কষ্চজীরা। ঘগানী, বনযযানীঃ সৈদ্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, 
জাকনাদি, শ্টামালতা। অনন্তমূল। বাসকছাল, পলাশবীজ, শু ঠ, পিপুল», মরিচ, তেউড়ীমূল, 

দ়ীমূল। রেগুকা, লিমছাল, মোমবাজী। ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৪ তোলা, এবং বিড়ঙনুর্ণ 
৮ তোল! মিশ্রিত করিয়! অতি যুছু অগ্নির সম্তাপে পাঁক করিবে! মাত্র! |*.তোলা। | 



৪৬৮ . আয়ুর্েদ-শিক্ষা। 

বৃহ হুরিদ্রোখণ্ড । রক্তগত ক্রিমিরোগে গান্রে পিড়কা। চুলকণা, 
শরীরের কৃশতা বা! বর্ণের বিপর্য্যয় অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ অথবা ম্বভাব- 
কোষ্ঠ, সেই সকল ব্যক্তিকে, এই উধধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্ত 
উদ্রাময় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে ইহা কখনও প্রয়োগ করিবে না । এই 
ওষধূ ক্রিমিজনিত জর, পাও এবং কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও 

প্রয়োগ কর] যায়। শীতপিত্ত, উদর্দ, কোঠ। কু, পাম! ও বিস্ফোটক 
প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ বা শ্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে, ইহ] ব্যবস্থা করা যাইতে 

পারে। অন্ুপান_-উঞ্জজল । 

বৃহৎ হরিত্বাখণ্ড | প্রস্ততবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্ব্য | 

পঞ্চতিক্ত ঘুতি । রজগত ক্রিমিরোগে, কু, পিড়কা এবং কুষ্ঠ- 

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই দ্বত কোষ্ঠবন্ধ ব1 স্বতাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--উব্দৃগ্ধ। 

পঞ্চতিক্ত ঘৃত | গব্য ঘৃত ৪ সের | যথানিয়ধে মুন্ছপাক করিবে । কাথ্য দ্রব্য _নিখহাল: 

পটেোলপত্র, কণ্ট কারী, পদ্মগুলঞ্চ, বাসকছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, জল ৬৪ দের, 

শেষ ১৬ সের। কক্তৃদ্রব্য-হ্রীতকী, আমল! ও বহেড়া ইহার! সমভাগে মিলিত ৯ সের। 

যথানিয়ষে ঘ্বত পাক করিয়! ছাকিয়া লইবে | মাত্র! ॥* তোল!। 

বিড়ঙ্গঘৃত | ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বমন প্রবল 
হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবন্ধ, পাঁওতা অথব] শিবোরোগ বিদ্বমান থাকিলে, 
এই ঘ্ুত অপরাহে প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান-_-উষ্তদুগ্ধ । 

বিড়ঙ্গঘৃত। গরবাঘৃত ৪ মের। খখানিয়মে মৃচ্ছণপাঁক করিবে। কাখ্য ব্রব্য--হ্রীতকী, 

বহেড়া, আমল! ও, বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ সের পিপুল। পিপুলমূল, টই ব্বক্তচিত], 

শু ঠ, ইহার] সমভাগে মিলিত /২ সের এবং বেলছাল, শোণাছাণ, গান্তারীছাল, পাক্ষলছাল, 

গশিয়ায়ীহাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহভী, কণ্টকারী ও গোদ্ছুর॥ ইহারা সঘভাগে মিলিত 

২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৯৬ সের। কক্তদ্রব্য--সৈদ্জধবগবণ /২ সের। যথানিধ$ম ঘৃত 

গাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্র! অন্ধ তোল! । 

বিড়ঙ্গতৈল | মাথার ইকুন বৃদ্ধি হইলে, এই তৈল প্রত্যহ সনের 
পূর্বে মর্দন করিয়া ১ ঘণ্টা পরে ম্নানের ব্যবস্থা করিবে। 



ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা । ৪৬৯ 

বিডুঙ্গ তৈল। কটুতৈল ৪ সের। বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। গোমুত্র ১৬ সের। 

কন্ষপ্রব্য-_বিডৃঙ্গ, গন্ধক ও হন:শিলা ইহারা সযভাগে মিলিত/১ সের। যখানিয়ষে তৈল 
পাক করিয়া ছাকিয়। লইবে। 

ুস্তূরতৈল | মাধার ইকুন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে,এই তৈল স্নানের ছুই 

ঘণ্টা পূর্বে মাথায় মর্দন করিতে দিবে। 

ুস্তরতৈল। কটুতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। ধুতুরাপাতার রস- 

১৬ সের। কক্ ভ্রব্য__ধুতুরাপত্র ১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়! লইবে। 

ক্রিমিরোগে- বমন-চিকিৎসা । 

ক্রিমিনাশক যোগ । ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ প্ূনঃ পুনঃ বযন অথবা! 

তৎসঞ্গে বড়ক্রিমি মুখ হইতে উদগীরণ হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্িবে। ক্রিমিজন্য বিকারে, এই কাথ অতি উপকারী । 

ক্রিমিনাশক যোগ । প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 

স্ব্ণমতস্থযণ্তী | ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন অথব! অতীসার 
প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । ক্রিমিজন্য অতীসারের 

প্রবলতা বশতঃ অন্তান্ত উপদ্রব মকলও ইহা! সেবনে দূরীভূত হয়। অন্থপান-_ 
শশার বীজ ও স্তনছুগ্ধ। 

ঘবর্ণমৎ্তগ্ডী। প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 

পিপ্লল্যাদ্য লৌহ। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন 
এবং বমনবেগে হিকধ। ও শ্বাস উপস্থিত,হইলে, এই ওষধ শশারবীজ ও স্তমদছুগ্ধ- 
সহ প্রয়োগ করিবে। | 

পিগল্যাদ্য লৌহ! প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য । 

ক্রিমিরোগে-_-উদরাময়-চিকিৎস|। 
গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পককাশয়গত ক্রিমির প্রকোপ বশতং রোগীর 

শাতল! দাস্ত হইলে, উদরাময়ের নূতন বা! পুরাতন অবস্থায় এই ওধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে। অন্তপান-_জীরাচুর্ণ ও মধু। 

গ্রহণীগঞজেন্্র বটিক। প্রস্ততবিধি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

৩৩ 
রী 



8৭০ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষ! | 

মহাগন্ধক | পক্কাশয়গত ক্রিমির বৃদ্ধি বশতঃ রোগীর পাতলা দন্ত ও 
তৎসঙ্গে অল্পর প্রকাশ পাইলে, এই উধধ দেবন করিতে দিবে। শিশু, 
বৃদ্ধ ও প্রন্থতির উদ্রাময়ে ইহ! অতিশয় উপকারী। অন্ুপান-মুখার রস- 

ও মধু। 

মহাগন্ধক। প্রস্ততবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় ত্ষ্টব্য। 

অস্বতার্ণব রল॥ পকাশয়স্থিত ক্রিমি বর্ধিত হওয়ায় রোগীর বিবিধ- 

বর্ণের পাতল! দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাস! প্রভৃতি বিগ্তধান 

থাকিলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান-জীরাচুর্ণ ও 
মধু বা মুখার রস ও মধু । 

অনৃতার্ণব রদ। প্রম্ততবিধি ১৩৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবয। 

ক্রিমিরোগে_ শুল-চিকিৎসা । 

বিদ্যাধরাত্র | ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নাতি মূলে 

প্রবল বেদনা হইলে এবং আহারে অনিচ্ছা বমন বা অকুচির আধিক্য থাকিলে, 

তাহাকে এই ওষধ পল্তার রস ও ইচক্ষুচিনি সহ প্রতিদিন অপরাহে সেবন 

করিতে দিবে। ইহা! অগ্নি ও বলবর্ধক। 

বিষ্ভাধরাভ্র। প্রস্ততবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

হরীতকীখণ্ড | ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদ্ববে অসহ বেদনা 

উপস্থিত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ওঁধধ প্রাতে উষ্ণ: 

দুগ্ধ সহ সেবন কৰ্িতে দ্িবে। 

হরীতকী থণ্ড।. প্রস্ততবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ব্য। 

ক্রিমিরোগে__অগ্রিমান্দ্য-চিকিৎসা। 

স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ । পক্কাশয়গত ক্রিমি বৃদ্িপ্রাপ্ত হইলে এবং তক্জন্ 
অগ্রিমান্দ্য, ক্ষুধাহাস ও সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধত। প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 

প্রত্যহ প্রাতে এই ওধধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। 

বয় অগনিমুখর্ণ,। প্রস্ততবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দরষুব্য। 



ক্রিমিরোগ-চিকিৎস| | ৪৭১ 

অগ্নিতুণ্তীরদ। পকাশয়স্থ ক্রিমি বৃদধিগ্রাণ্ড হইলে এবং তক্জন্ রোগীর 

অশ্মিমান্দয ও সময় সময় পাতল। দাস্ত, উদরাঞ্ান ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ 

পাইলে, এই ওধধ প্রাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে। 

অগ্নিতুণতী রস। প্রস্ততবিধি ৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ক্রিমিরোগে__সর্দি ও কাস-চিকিৎস। 

শৃঙ্গ্যাদিচ্র্ণ ৷ আমাশয়ের ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবনধ এবং 

তজ্ঞন্ঠ সর্দি ও কাস হইলে, এই ওধধ প্ররতে উ্ জলসহ সেবন করিতে 

দিবে। শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দি ও কামে এই ওষধ অত্যন্ত 

উপকারী । 

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

শ্লেক্সশৈলেন্দ্র রস | আমাশযস্থিত ক্রিমিরোগে সপ্দি ও তৎসঙ্গে জর, 

কাস প্রভৃতি একাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ওধধ পালিধাপাতার রখ বা 

নিপিন্দাপাতার রদ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে । 

ঝ্নেম্মশৈলেন্ত্র রস । প্রস্ততবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় প্রষব্য | 

ক্রিমিরোগে- হুদ্রোগ-চিকিৎসা। 

বিড়ঙ্গাদিযোগ । ক্রিমি্নিত হদ্রোগে হৃদয়ে বেদনা থাকিলে এবং 

তৎসঙ্গে হদ্রোগের অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ৪ষধ গোযুত্র সহ সেবন 

করিতে দিবে । ইহ1 সেবনে ক্রিমিসমূহ নির্গত হয়। অন্ুপান--উঞ্ণ জল । 

বিডঙ্গাদিযোগ । বিড়ঙ্গের শাস ও কুড় এই উভরের চূর্ণ মমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 

মান] * হইতে 1 আনা। 

“শুলহরণ যোগ । ক্রিমিজনিত হৃদরোগে হৃদয়ে প্রবল বেদন। হইলে 

এবং ক্রিমিজন্ত অন্তান্ত উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ ঠাপারক্ষের পাতার 

রস সহ সেধন করিতে দিবে। 

দূলহরণ যোগ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় অ্ট্)। 

ছত্রোগান্তক | ক্রিমিজন্ত হপ্রোগে হদয়ে প্রবল বেদনা হইলে এবং 



৪৭২ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 

তৎসঙ্গে অন্যান্য উপদ্রব অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে জলআাব (খু থু নিঃসরণ) 

ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ পেবন করিতে দিবে। 

অন্ুপান--মধু। 

হঞ্ধোগান্তক। পারদ, গন্ধক ও অভ্রভল্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া 

অর্জুন ছালের রসে ২১ বার ভাবনা দ্িবে। বটী ৫ রতি। 

ক্রিমিরোগে-শিরঃশুল-চিকিৎসা | 

ব্রিকটুকাদ্য নস্য । ক্রিষিজনিত শিরংশুল প্রবল হইলে, এই নম্ত 

প্রত্যহ প্রাতে নাসিকাদ্বার! গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে | 

ত্রিকটুকাদ্য নস্ত | স্টুঠ, পিপুল, মরি, করগ্রবীজ এবং শঙ্জিনাবীজ; এই সকলদ্ববা সম- 

ভাগে লইয়া ছাগীর মৃত্রে মর্দন করিবে এবং ছাগীমুর্র মিশাইয়! তরল করিয়া লইবে। 

লক্ষমীবিলাস | ক্রিমিঙ্জন্ত শিরোবেদনা প্রবল হইলে এবং মন্তকে 
অসন্থ যন্ত্রণা ও নাপিক! হইতে জলম্নাব হইলে। এই ওধধ পানের রসসহ 

সেবন করিতে দিবে। 

লল্ীবিলাস। প্রস্তবিবি ২৪ পৃষ্ঠায় ড্রষ্টবয। 

মহালক্ষমীবিলান রপ | ক্রিমিজন্য শিরঃশুল প্রবল হইলে এবং 

মন্তকে অসম যন্থণ ও নাসিক! হইতে জলবৎ আব হইলে, এই ওধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্পান--নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস 

এবং মধু। 

মহালক্্ীবিলাস রম। পারদ, গন্ধক, অত্র, জয়িত্রী, জাতীফল, কপূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরি- 
তাল, খর্পর, কন্ত,রী মুক্ত, প্রবাল, ভূমিকুত্মাওু, ধুস্ত,রবীজ, বৃদ্ধদীরকবীজ, সীসা ও তাযা। 

' এই সকল শ্রব্য সমভাগে লইয়া! পানের রসে মর্দন করিবে । বটী ২রতি। 

শ্রেগ্মশৈলেন্দ্র রদ | ক্রিমিজনিত শিরোরেগ প্রবল হইলে অর্থাৎ 

মাধার ভিতর অসহা ধন্ত্রণা, নাঁসিকা হইতে জলম্রাব প্রস্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, এই ওধধ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে নিসিম্দাপাত| ও পালিধাপাতার রস 
এবং মধূলহ সেবন করিতে দিবে। " 

_. শ্ে্শৈলেন্র রস্। প্রস্তৃতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য| 



দাহ-চিকিৎস | ৪৭৩ 

অপামার্গ তৈল। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে 

অর্থাৎ মাথার বেদনায় রোগী অস্থির হইলে বা চীৎকার আরস্ত করিলে, এই 

তৈলের নন্ত গ্রহণ করিতে দিবে। ইহাতে বেশী হাচি হয়, সুতরাং প্রাতঃ- 

কালই ইহার নস্ত গ্রহণের উপযুক্ত সময় । 

অপাষার্গ তৈল। কটু তৈল ৪ সের। যথানিয়মে মৃচ্ছীপাক করিবে | গোমুত্র ৯৬ সের । 

কক্ষদ্রবা--আপাও বীজ, *ঠ, পিপুল, মরিচ, ভরিজ্ৰা, বিচুটী (বড়চোতরাপাত1), হিং ও বিড়জ 

এই সকল ভ্রবা সমভাগে মিলিত /১ সের যথানিয়মে তৈল পাক করিয়। ছাকিয়। লইবে। 

ক্রিমিরোগে_ পথ্য। 

ক্রিমিরোগে সাধারণতঃ পুরাতন তগুলের অন্ন, পটোল, বেতোশাক; 

কলার মোচা, নিমপাতা, নালিতাপাতা এবং কীচ।মুগ, মসুর বা বুট প্রভৃতির 

যুষ ও ক্ষুদ্র টাটুক1 মৎস্যের ঝোল রোগীকে পথ্য প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে 

অতীসার বা উদরাময় প্রকাশ পাইলে, অতীপার রোগীর পথ্যান্থ্যায়ী চিড়ার- 
মণ্ড), শটীরপালে! বা যবমণ্ড প্রভৃতি অবস্থান্থুপারে সেবন করিতে দিবে । 

ক্রিষিরোগে বমন হইলে, তিক্তরসপ্রধান বাতান্থপোমক পথ্যাদদি প্রদান 

করিবে। ক্রিমিরোগে শুল প্রবল হইলে, শুলরোগের পধ্যান্থযায়ী পথ্য ব্যবস্থা 
করিবে। অজীর্ণকারক ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি, মাষকলাই, অগ্নরপ ও 

মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ কলা, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং প্রেম্ববর্ধক দ্রব্য- 

ভোজন ও দ্রিবানিদ্রা ক্রিমিরোগীর সর্বতো।তাঁবে পরিত্যজ্য। 

দাহ-চিকিৎস!। 
মদ্যপানজনিত দাহের লক্ষণ । মগ্পান বশহঃ কুপিত পিত্তৃস্থিত 

উন্মা, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা ছুবিত হইয়া দেহস্থিত ত্বক আশ্রয় করত দাঁহ উৎ- 
পান করে। 

রক্তজ দাহের লক্ষণ | "সমস্ত দেহাশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
হইলে, শরীরে দাহ উপস্থিত হয়) অধিক রোগীর পিপাসা এবং শরীর ও 
চক্ষু তাতরবর্ণ হইয়া থাকে। এর ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ মুখ মণ্ডলে 



৪৭৪  আম্ুর্বেদ-শিক্ষা। 

লৌহের ব! রক্তের গদ্ধ প্রতীয়মান হয় এবং এ ব্যক্তি নিজেকে অগ্রিব্যাপ্ত 
বলিয়৷ যনে করে। 

পিতৃজনিত দাহের লক্ষণ । পিতুজনিত দাহে পিতজরের লক্ষণ' 

সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

ভৃষ্জানিরোধ জনিত দাহের লক্ষণ। পিপাসা বন্ধ হওয়ায় শবীরস্থ 

জলীয় ধাতু ক্ষীণ হইলে, পিত্তের উদ্মা বদ্ধিত হইয়া দেহের ভিতরে ও বাহিরে 

দ্রাহ উৎপাদন করে। তৃষ্ণণ নিরোধ জনিত দাহে রোগীর গল, তালু ও ওষ্ঠদেশ 

শুকাইয়! যায় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়! কম্পিত হইতে থাকে। 

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ । তীব্র শস্থাধাতে হৃদয়াদি স্থানে 
রক্ত পরিপূর্ণ হইলে, এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়; এই দাহ অতি ভয়ঙ্কর। 

ধাতুক্ষযজনিত দাহের লক্ষণ। রসরক্ঞাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ এক 

প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। দাহ উপস্থিত হইলে, রোগীর যুচ্ছ, তৃষ্ণা, ক্ষীণ- 
স্বর গ্রকাশ পায় এবং কোন কার্য্ে উৎসাহ থাকে না। 

মন্্ীভিঘাত জনিত দাহের লক্ষণ | মস্তক, হৃদয়, বন্তিদেশ প্রতৃতি 

মর্মস্থান আহত হইলে; এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য । 

দাহরোগে অসাধ্য লক্ষণ । দাহরোগে রোগীর শরীর শীতল, 

অথচ শরীরের অভ্যন্তরে দাহ থাকিলে, রোগ অসাধ্য হইয়। থাকে। 

দ্রাহ-চিকিৎসা-বিধি | 

পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহরোগ প্রক।শ পাইয় থাকে । জর, অতীসার 

প্রভৃতি রোগ্নে বিবিধ অহিতাচরণ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিশ্তস্থিত 

উম্ম রক্তের সহিত মিলিত হইয়। চর্মবকে আশ্রয় করত দাহ উত্পাদন করে। 
ফল্তঃ পিত্তের বিকৃতি বশতই দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং পিশ্তই 
নানাকারণে বাঁতাদি দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়। দাহ উৎপাদন ও কোষ্ঠবন্ধ 
আনয়ন করে এবং অবস্থাবিশেষে আবার কধনও দাস্ত ও দাহ একদা 
উৎপন্ন করিয়! থাকে; এই ছুই প্রকার অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা! করিয়া 
দাহ রোগের চিকিৎসা! করা কর্তব্য। পিত্ত স্বপ্নং প্রকুপিত হইলে রোগীর 
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পাতল। দান্ত ব। অতীপার হয়), অথচ এইরূপ অবস্থায় দাহও বিদ্যমান 
থাকে, আবার পিসজর, পৈত্িকপাণ অথব। পিস্তাতীসার প্রস্থৃতি অন্তান্ত 

রোগ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলেও গাতলা যলতেদ ও তৎসঙ্গে দাহ 
বিদ্যমান থাকে; কিন্তু বাতপৈতিক জবর, অর্শঃ প্রভৃতি কতকগুলি রোগে 

কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্যপান; তৃষ্ণারোগ বা 

রক্তজ দাহরোগেও পূর্ব দৈহিক ক্রিয়ান্থসারে রোগীর কোষ্ঠবন্ধ ব। 
কোষ্ঠশুদ্ধির সহিত সর্বত্র দাহ উৎপন্ন হয়। জরাদিরোগে পিত্তের প্রকোপ 

অবস্থায় সাধারণতঃ মলতেদ হুইয়া থাকে, কিন্তু বাতাদি দোষের সংমিশ্রণ 
বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধত। প্রকাশ পায়। জ্বরাদিরোগের চিকিৎসাকালে দাহনিবারণার্থ 

গষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে এই ছুই শ্রেণীর ওষধের প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
কর] কর্তব্য, যেহেতু বাতপিত্ত প্রধান অরাদি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় 

দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনাশক ওষধে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাদ্বশ 
ওধধই প্রয়োগ কর! বর্তব্য। আবার পিত্তজ্র ও পিত্তাতীসার প্রভৃতি 

রোগে ষলের তরলাবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনিবারক ওধধে 
মঙ্গরুদ্ধ ও পিত্ত প্রশমিত হয়, তাহাই প্রয়োগ কর! কর্তব্য। যেস্থলে শ্বতাবতঃ 

কোষ্ঠশুদ্ধি হয় অর্থাৎ মলের কাঠিন্ত বা তরলত৷ নাই, অথচ দাহ বিদ্যমান 
থাকে, সেই স্থলে অবস্থা-বিশেষে বিরেচক বা অবস্থাবিশেষে ধারক; দাহনাশক 
ওষধ বিবেচন! পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু মগ্তজ দাহ, রক্ত দাহ? অস্ত্রা- 
ঘাতঙ্জরনিত দাহ ব! ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে এরূপ বিরেচক বা ধারক 

দ্াহনিবর্তক ওষধের বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র 

রোগীর মলের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্ ও অভ্যন্তরিক উষধ প্রয়োগ 
করিলেই চলিতে পারে। এই সকল দাহ রোগের মধ্যে কেবর রক্তজ দাহে 
শীতল ভ্রব্যদ্ধার1 প্রলেপ বা শীতল জলে অবগাহন ব্যবস্থেয় ; ধাতুক্ষয় জনিত 
বিবিধ দাহরোগে তত্তৎ রোগনাশক ওধধ ও তৎসঙ্গে রসরক্তাদদি ধাতুবর্ধক 

অথচ দাহনাশক ওধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; অর্থাৎ প্রমেহ, যক্ষা, কাস, 

ক্তপিস্ত প্রভৃতি রোগ জটিল হইলে এবং রসরজ্তাদি ধাতুর ক্ষয় হইতে 
আরম্ভ হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, এইরূপ দাহরোগে প্রধানত; 
মুপরোগ নাশক অথচ বাতৃপিতদোষপ্রশমক ওষধই ব্যবস্থা করা কর্তৃব্য, যেহেতু 
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এই সকল উধধ গ্রায়শঃ দাহ নাশক ও পিত্তপ্রশমক। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে 
প্রমেহ, ক্ষয়কাসাদি রোগে দাহ নিবারণার্থ সুধাকররস এবং পুরাতন অবস্থায় 

কুশাদ্যতৈল ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। রক্তপূর্ণকোষ্ঠটজনিত এবং মর্ধবস্থানাভি- 
ঘাত জন্য দাহ উপস্থিত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় আহত স্থানে রুক্তের 
প্রবাহ সুন্দর রূপে সম্পন্ন না হওয়1 পর্য্যস্ত' এ দাহ প্রশমিত কর! কষ্টকর; 

সুতরাং এ সকল আহত স্থানে প্রলেপাদ্ি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে 

ব্রিফলাদ্য কাথ সেবন করিতে দ্রিবে। মদ্যপানঘার! দাহ উপস্থিত হইলে, 
নিম বকুলের পাতা কাজিতে পেষণ পূর্বক মন্থন দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়। 

উহার ফেণ! গাব্রে লেপন করিবে, ইহ দ্বারাই মদ্পানজনিত দাহ দূরীভূত 
হয়; কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানজনিত দাহে বোগীকে মদাত্যয় চিকিৎসানুসারে 

চাকৎসা কর! কর্তব্য, নচেৎ এ দাহ কেবল একমাত্র প্রলেপ দ্বার! সম্যক রূপে 

দুরাভূত হয় ন!। 

পিগুজনিতদাহে জর চিকিৎসোজ দাহ চিকিৎসার দাহহব্ুলেপ, দাহমপ্ররী 
বা! দরাহান্তক লৌহ প্রভৃতি ওধধ এবং চন্দনাদ্দিকাথ বা পর্পটাদিকাথ প্রভৃতি 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এ অবস্থায় কাদির জলে পেষিত নিম ব! 

কুলপাত। কাজির জলে মিশাইয়! আলোড়ন পুব্বক তাহার ফেণা গান্রে প্রয়োগ 

করিলেও অনেক উপকার হয়। 

পিত্তজদাহরোগে কুশাদ্য তৈন্স ব্যবহারে অনেক উপকার হয়, কিন্তু যে স্থলে 

রক্তের বিকৃতি বশতঃ রক্ত ও পিস্ত উভয় প্রকৃপিত হুইয়৷ (বাতরক্তাদি রোগে) 
দ্দবাহ উৎপাদন করে, সেই স্থলে গুড় স্ীতৈল মঙ্দনে সমধিক উপকার হয়। 

রক্তজদাহে বিবিধ পিত্তক্র দ্রব্য সহঘোগে সিদ্ধ জল শীতল কিয়! 

তাহাতে অবগাহন এবং কুশাদ্যতৈল বা গুড় চ্যাদিতৈল গাত্রে মর্দন অত্যন্ত 
উপকারী । 

জর, অতীসার, পাগু ও কামল! প্রস্তুতি রেগে দাহ উপস্থিত হইলে, উপ- 

দ্রব চিকিৎসার নিয়মান্থুসারে চিকিৎমা! করিবে; যে স্থলে দাহ প্রধান 

উপদ্রবরূপে উপস্থিত হয়, সেই স্থানে সেই সেই রোগের পিত্তনাশক ওবধ 

প্রয়োগেই প্রায়শঃ দাহ প্রশমিত হয়, তবে প্রয়োজন হইলে, পিতজদাহ 

নাশক পৃথক্ ওষধও ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। এ সমন্ত বোগের পুরাতন 
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অবস্থায় পিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত এবং ম্নাদাহার সহ 

হইলে, তৃণাস্ক তৈল গান্রে মর্দন করিতে দিবে । 

দাহরোগে _ওধধ। 

আরণাল লেপ । রক্তজদাহ। পিত্তজদাহ বা তৃষ্ণানিরোধজনিত 
দ্াহরোগে, এই প্রলেপ উপযুর্ণপরি রোগীর গাত্রে লেপন করিবে। পা, 
কামলা ও মেহ প্রন্থৃতি রোগেও দাহ উপস্থিত হইলে এবং বোগীর জরের 

প্রবলতা না থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

আরণাল লেপ । বেণার মূল ও খ্বেত5ন্দন সমভাগে লইয়! কাজির জলে গেষণ করিয়। 

রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে | 

হীবেরাদি যোগ | রজজদাহ, শিতজদাহ এবং তৃষ্ণানিরোধজনিত 

দাহ প্রবল হইলে, রোগীকে এই জলে মবখাহন কৰিতে দিবে) 

ঠীবেরাপি যোগ | বালা, পণ্মকা্ঠ বেণার মূল ও জ5ন্দন। এই মকল ভ্রবোর চূর্ণ 

সমভাগে লইয়া শীতল জলে গুলিযা তদ্দযার। রোগীকে ম্লান করাইবে। 

চন্দন।দি ক্ধাথ। পিশ্তঙ্জদাহে, বাতপিত্জদহে এবং পিততজর) পা ও 

অন্টান্ত রোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় 

থাকিলে, এই কাথ রোগীকে দেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলাবস্থায় 

এই ওধধ অত্যন্ত উপকারী । 

চন্দনাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পর্পটাদ্দি কাথ। পিত্র্দাহে এবং পৈত্তিক জর, পা$, কামলা বা 
অন্তান্ত রোগে দাহ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠন্ুদ্ধি বা উদ্রাময় থাকিলে, এই ক্বাথ 

সেবন করিতে দিবে। | 

পর্পটাদি বাথ । ক্ষেৎপাপড়া, মুখা ও বেণারমূল। এই সকল জ্রব্য সমভাগে মিলিত 

২ তোলা? জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল। 

ত্রিফলাগ্ কাথ । পিত্তজাহে অথবা বাতপৈত্তিক জর, পা$ কামলা 

বা অন্তান্ত রোগে কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে, এই ওষধে পিত্তঙ্জ শুলও নিবারিত হয়। 

৩৪ 
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ভ্রিফলাদা কাথ। হরীতকী, আমলা, |বহেড়া ও সোন্দাল, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেন ৮ তোল! | কাথ শীতল হইলে প্রক্ষেণ ইন্ষুচিনি 

|* আনা ও মধু %* আনা। 

থর্ভভরাদ্য- চূর্ণ প্রমেহ' মৃতরকদ্ মৃত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে 

পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ প্রকাশ পাইলে, অথবা মৃত্রকচ্ছবাদি রোগে 
বস্তিদেশে বেদন! থাকিলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । অন্থপান-- 
চাউলধোয়! জল। 

থঞ্ধরাদ চুর্ণ। গিভীবখেভুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শোধিত শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু 

পাথরকুচি, শ্বেতচন্মন,কাকুড়বীজ, ধনে ও ইন্ষুচিনি ;এই সকল [ব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত 

করিবে। মাত্রা /* আন! হইতে ।* আনা। 

হ্বধাকর রল। প্রমেহ, মৃত্রকদ্ছ,। মৃত্রাধাত, অশ্মরী ও ক্ষয়কাদ ইত্যাদি 

রোগে পিত্ত প্রকুপিত হইলে এবং দাহ প্রকাশ পাইলে, ইহা৷ সেবন করিতে 
দিবে। রপাি ধাতুক্ষয় বশতঃ দাহে ( ধাতুক্ষয়জনিত দাহে) এই ওধধ সমধিক 

উপকারী । ইহা শুক্রবদ্ধীক। 

সুধাকর রম। রসসিন্দুর, অন্ত স্বর্ণ ও মুক্তা এই কয়েকটা ভ্রবা |সমভাগে লইয়! দর্দন- 

পূর্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজানজল এবং শশুমুলীর রস, ইহাদের প্রতোকের দ্বারা 

সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে |বটী ১ রতি। 

কাঞ্জিক তৈল । পুরাতন জীর্জরে দাহ প্রবল থাকিলে অথবা! পিস্ত- 

জনিত দাহরোগে এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে যালিশ করিতে দিবে। 
কাগ্রিক তৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপক্ক করিয়। কাজি ১৬ সের দহ 

তৈল পাক করিয়া ছাক়্া লইবে। 

কুশাদ্য তৈল। পিতঞদাহে, রক্তজদাহে এবং গ্রযেহ, পাও ও 
কামলা! প্রস্থুতি রোগের পুরাতন অবস্থায় পিত্তাধিক্য বশতঃ দাহ প্রবল 
হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে । 

কুশাদ্য তৈল। তিলতিল ৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণাপাক করিবে। কাখ্যনব্য-কুশ- 
মূল, কাশমুল, বেণামুল। কৃষেন্ছুমূল, খাগড়া! ও শালপাণী, ইহারা সমভাগে মিলিত /৮ সের, 
জল ৬৪ দের? শেষ ১৬ সের। কনধদ্রবা-সজীবক, খবভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মৃগাদী। 
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মাধাণী, জীবস্তী ও বষ্টিমধু এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত /৯ সের যথানিয়ষে তৈল 
পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

দাহরোগে-_ পথ্য । 

সর্ববিধ দাহরোগে শালি তগ্জুলের অন্ন, কীচামুগ, মস্থর ও বুটের দাইলের 

যুধ, কুমড়া, কাকুড়। মোচা, কাঠাল। লাউ, নারিকেল, খজ্জুর, চিনি, ছুগ্ধ ও 

মাখন প্রতি শীতল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল 

জলে নান করাইবে ; কিন্তুজরাদি রোগের নূতন অবস্থায় দাহ থাকিলে, 
সেই সেই রোগের দেবের বলাবল অন্থসারে খৈরমণ্ড, যবমগ্ড প্রভৃতি পথ্যের 

ব্যবস্থা করিবে । 

তৃঞ্চা-চিকিৎসা | 
তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ। পিপাদা উপস্থিত হইলে রোগীর তালু; 

ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও যুখে মথচীবিদ্ধবৎ বেদনা, এ সকল স্থানে দাহ, সর্বাঙ্গে সম্তাপ, 

মোহ, ভ্রান্তি ও গ্রলাপ ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাণ পায়। 

বাতিক তৃঁঞ্চ!র লক্ষণ | বাতিক তৃষ্ণারোগে মুখের মলিনতা, শুষ্কতা 

ও বিণসভা, ললাটের এক প্রদেশে ও মন্তকে বেদনা, এবং রস ও বারিবহা 

ধমনী রুদ্ধ হয়; শীতল জল প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়৷ থাকে । 
পৈততিক তৃষ্ণার লক্ষণ । পৈত্তিক তৃষ্চারোগে রোগীর মূচ্ছা, অক্ুচি; 

প্রলাপ, দাহ, অত্যন্ত মুখশোব, শীতল দ্রব্য সেবনে অভিলাষ, যুখের তিক্ততা, 

চক্ষু র্তবর্ণ এবং কদেশ হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধ হইয়া থাকে। 
শ্লৈন্মিক তৃষ্তার 'লক্ষণ। স্বীয় কারণে কুপিত শ্লেম্া পাচকাযিকে 

আচ্ছাদিত ও বারিবহ! ধমনীকে শুষ্ক করিয়। শ্লেম্সিক তৃষা উত্পাদন করে। 

এই রোগে রোগীর নিদ্রাধিক্য, শরীর তারবোধ এবং মুখ মধুররস বিশিঈ 
হয়। বিশেষতঃ রোগী তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ক₹শ হইয়া থাকে ' 
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ক্ষতজতৃষ্ণার লক্ষণ। শন্্াদিদ্বারা আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান হইতে 

শোণিত নির্গম ও ক্ষতস্থানের বেদনার জন্য ক্ষতজ তৃষ্ণারোগ জন্দিয়া থাকে। 

ক্ষয়জতৃষ্ণীর লক্ষণ । রসাদিধাতুর ক্ষয়জন্ত ক্ষয়জতষ্ণার উৎপত্তি 

হইয়া থাকে। এই রোগে দিবারাত্রি পুন্ঃপুনঃ জলপান করিয়াও রোগী 
পরিতৃপ্ত হয় না । বিশেষতঃ রোগীর হৃদয়ে বেদন] ও শৃন্ভতা, কম্প, মুখশোৰ 
এবং অত্যন্ত পিপাসা হইয়! থাকে । ক্ষয়তৃষ্ণজাকে কেহ কেহ সান্লিপাতিক 

তৃষ্! নামে অভিহিত করিয়া থাকেন । 

আমজতৃষ্ণার লক্ষণ | আমজনিত তৃষ্ণারোগে সান্লিপাতিক অর্থাৎ 

বাতিক, পৈতিক ও গ্রেত্মিক পিপাসার লক্ষণপকল মিলিত ভাবে এবং রস- 

ক্ষয়ের লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, ও রোগীর স্বদয়ে বেদনা, থুখু নির্গম, 

শরীরের অবসন্নতা৷ প্রভৃতি উপসর্গও উপস্থিত হইয় থাকে । 
অন্নজভৃষ্ণীর লক্ষণ । শিগ্ধ। অয্নঃ লবণ ও কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্য এবং 

গুরুপাক দ্রব্য সেবন দ্বার। অনজ তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

তৃষ্তারোগের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। তৃষ্ণারে৷গে রোগীর স্বরগ্ষীণ, 
ূচ্ছণ, ক্লান্তি এবং মুখ, কণ্ঠ, হৃদয় ও তালুশোধ প্রস্ততি উপসর্গ উপস্থিত 

হইলে, রোগ কষ্টসাধ] ও ধাতুখোধণকারী হইয়া থাকে। এই রোগে জ্বর, 
মুচ্ছণ, কাস, শ্বাস,অত্যন্ত মুখশোধ, কণত1 এবং অত্যধিক বমির বেগ ইত্যাদি 

উপসর্গ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হয়। 

তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

তৃবগারোগ উৎপন্ন হইবার কারণ প্রথমতঃ অবগত হওয়া আবশ্তুক। 

আমুর্ধেদ শাস্ত্রে পিপাপার উৎপত্তির বহুবিধ কারণ উক্ত হইয়াছে। বিবিধ 
কারণে বাু ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেই পিপাসা উৎপন্ন হয়; কিন্ত 
পিপাসা উত্পন্ন হইলে, হৃদয়স্থিত ক্লোম নামক যন্ত্রের ও বুসবহ! ধমনীর 
ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে । ক্লোমযন্ত্রই পিপাপার স্থান । "ভয়, শ্রম, বলক্ষয় প্রভৃতি 
কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে, পিস্তও প্রকুপিত হয় তজ্জন্ত ক্লোম নামক যন্ত্রের 
ও রসবহ! ধমনীর জলীয়াংশ ভাস হয়, এবং তৎসঙ্গে জিহ্বা, গলা, ও তালু শতক 
হইতে থাকে । বায়ুর শোবণগুণ ও পিতের আগ্নেয় গুণ বশতঃই এইরূপ হইয়া 
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থাকে, এই অবস্থায় জলপান দ্বার] পিত্ত প্রশমিত এবং বায়ু প্রকৃতিস্থ হয়; সুতরাং 

&ঁ ক্লোমযন্ত্র ও ধমনী গ্ররুতিস্থ হইয়া থাকে । কটু ও অশ্নরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, 
_ ক্রোধ বা উপবাসাদি দ্বার! পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, এ যন্ত্রের ও বসবহা ধম- 

নীর ক্রিয়ার লাঘব হয়। শাস্ত্রে কফ তৃষ্খ(র বিতিন্ন সংপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে; 
স্থতরাং বাতিক ও পৈত্তিক তৃঞ্চার সম্প্রাপ্তি হইতে উহার উৎপত্তি তিন্নরূপ। 

কফঙজ তৃষ্টায় উদরস্থিত উম্ম (তেজোময় পিত্ত), কফদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে; 
পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, এ পিত্তস্থিত উগ্না অধোগামী হইয়। জলবাহী 

সুক্ষ শ্রোতঃসমূহকে শুষ্ক করত যে তৃষ্ণা জন্মায়, তাহাতে মুখ শুষ্ক হয় না, বরং 

মুখের মিষ্টাম্বাদ অনুভূত হয় এবং দেহ শুষ্ক হইতে থাকে। জ্বর, অতীসার, 
বমন ও গ্রহগী প্রভৃতি রে।গে বারু বা পিত্তের প্রকোপ বা রসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা 

উপস্থিত হয় অর্থাৎ জররোগে পিত্তাধিক্য বা বাতপিন্তের আধিক্য অবস্থায়, 

অতীসারে জলীয় রসধাতুর অত্যধিক নির্গমন হেতু জরাদিরোগে উদরাময়ের 

প্রবলতা বশতঃ এবং গ্রহণীরোগেও বুসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণ1 উৎপন্ন হয়। অন্যান্ত 

রোগে দৈহিক বন্দির কোনও একটির ব্যতিক্রম বশতঃ অন্ান্ঠ যন্ত্রের ক্রিয়ার 

লাঘব হওয়াতে পিপানার উৎপত্তি হয়। সমধিক রক্তক্ষয়, সহস। অধাতপ্রাপ্তি 

প্রভৃতি কারণেও পিপাসা উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । প্রমেহ, বহুমুত্র প্রতি রোগে 

মৃত্রাশর়ের পীড়া হইতেও পিপাসার উত্পত্তি হয়ঃ বিবিধরোগে শরীর দুর্বল 

হইলেও পিপাসা প্রকাশ পাইয়া থাকে । নানাবিধ রোগে উপসর্গ রূপেও 

পিপাসা প্রকাশ পাইতে দেখা বার । রসধাতুর ক্ষয় হইলে যে তষগ উৎপন্ন 
হয় তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষরজ্ব ভৃষ্গারোগেও বাগু এবং তৎসঙ্গে 

পিত্ত প্রকুপিত হয়; রূসধাতুর অত্যধিক ক্ষয় হইলে রসবহা ধমনী ও ক্লোমবন্ত 

শুষ্ক হয়, তজ্জন্ত পিপাসার উৎপত্তি হইয়া! থাকে। অজীর্ণদোষে এক প্রকার 
পিপাসা উৎপন্ন হয়, উহাকে আমতৃষ্ঞজা কহে। আমতৃষ্ণায় রোগীর 

হৃদয়ে বেদনা) শরীরের অবসন্তা, প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়! থাকে । 

তৈলদ্ৃতাদি ন্নেহযুক্ত খাগ্ত' এবং অন্ান্ গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে এক প্রকার 

তৃষ্ণা হয়। উপরে যে সকল তৃষ্ণার বিষয় বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত তৃষ্ণায় মূল- 
রোগনাশক ওবধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র তৃষ্জনাশক ওধধ প্রয়োগ 
করিলে পিপাঁস! সমূলে নষ্ট হয় না, তবে কিয়ৎকালের জগ্ত স্থগিত থাকে। 



৪৮২ _. আমুর্বেরদ-শিক্ষা। 

পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্রই রোগীকে পানার্থ জল প্রদান করিবে; যেহেতু 

পিপাসায় অভিভূত হইলে রোগীর মৃচ্ছা' হইতে পারে, সেই জন্যই শান্তর- 
কারগণ পিপাসাকালে রোগীকে জল প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। 

এই জল প্রদ্দান সম্বন্ধে সর্বত্র এক প্রকার বিধি নহে, কোনও তৃষ্ণায় 

শীতলজল, কোনও তৃষ্ণায় ঈষদুষ্চজল, কোনও পিপাসায় শীতকষায় প্রদান 
কর। আবশ্তুক | 

শ্রেন্াঘারা৷ জঠরাগ্রি আচ্ছাদিঠ হইলে, প্রথমত; বমনগ্থার শ্রেম্বা 

লাঘব করিয়া, পরে বিল্বাদিপানীর রোগীকে পান করিতে দিবে। গুকু- 

পাক দ্রব্যতোজনে যে তৃষ্ণ! উপস্থিত হয়) তাহাতেও বমনকারক উষধ 

প্রয়োগ কর] কর্তব্য,কারণ বমনদ্বার। এ সকল ভূক্তদ্রব্য বহির্গত হইলে, তৃষ্গাব্ন 

শাপ্তি হয়। অতিশয় কূশ ও হুব্বলব্যক্তিকে পিপাস।কালে হৃগ্ধ প্রদান কর। 

কর্তব্য। রূসধাতুর ক্ষয় বশতঃ যে সকল রোগে পিপাস! প্রকাশ পায়; তাহাতে 

রোগীকে মধুমিশ্রিত জল বাছুপ্ধ প্রদান করিবে । মৈথুনাসভ্ ব্যক্তিকে 

পিপাসাকালে ছুগ্ধপান করিতে দেওয়। কর্তব্য। শান্বাদির আঘাত বা অন্যান্ত 

কারণে শরীর হইতে অধিক রুক্তক্ষর হইলে; থে পিপাসা উপস্থিত হয়, 

তাহাতে রোগীকে ছাগ, মুগ প্রন্ৃতি প্রাণীর মাংসের যুষ ব্যবস্থা করিবে। 

সাধারণতঃ মৃচ্ছণ, বমন, দাহ প্রভৃতি রোগে এবং মগ্যপানদ্ব।রা তৃষ্ণা উপস্থিত 

হইলে, রোগীকে নাতল জল পান কারিতে দ্রিবে। সাধারণতঃ জ্বরাদি রোগে 
পিপাসা হইলে, রোগীকে ঈষছুষঃ জল পন করিতে দেওয়। কর্তব্য, কিন্তু পিন্ত- 

জ্বরে উঞ্ণজল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়] উচিত। পিত্তঙ্বর, অতীসার 
ও অন্তান্স রোগে পিপাসা নিবারণার্ঁ যে সমস্ত পানীয়ের উল্লেখ আছে, 
তাহাই প্রদ্দান করিবে। তত্বতীত তৃষ্ণারোগে পিতলের আধিক্য থাকিলে, 

অর্থাৎ তৃষ্তার সহিত দাই, পৈত্তিক বমন প্রভৃতি উপদ্রব এরকাশ পাইলে, 

ড়ঙ্গপানীয় ব দ্রাক্ষাদদি কষায় প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। বায়ুর আধিক্য 

বশতঃ রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে, ম1ংসধুষ প্রভৃতি পথ্য, লঘু ও শীতল 
পানীয় এবং রসাদিচুর্ণ বা মহোদধিরস প্রস্তুতি ওধধ সেবন করিতে দিবে । 
উপসর্গরূপে পিপাসার চিকিৎসাকালে রোগীকে মুখ্যরোগনাশক অথচ তৃষ- 
নিযারক ওষধই প্রদান কর। কর্তব্য । 



তৃষ্ঠা-চিকিৎুস। । 
৪৮৩ 

তৃষ্ণঠীরোগে-_উধধ | 

দ্রোক্ষাদি কষায়। তৃষ্গারোগে পিত্তের প্রবলতা' লক্ষিত হইলে; 

অর্থাৎ দ্বাহ, মৃচ্ছণ, ঘম্ম ও বমন প্রস্ৃতি বিদ্যমান থাকিলে; 
রোগীকে এই 

ইধধ সেবন করিতে দিবে। দাহ, মুচ্ছা। বমন প্রভৃতি রোগেও তৃষ্ণা 

প্রকাশ পাইলে, এই উধধ
 ব্যবস্থ। করা যায়। 

ভ্রাক্ষীদি কষায়। কিম্মিস্? রক্তচন্দনঃ খে
জুর। বেণারমূল' ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোল! 

কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা
 জলে ভিঞ্জাইয়া রাখবে; পর দিন ছণৃক্িযা তাহাতে ইচ্ষচিনি 

দুই তোল৷ মিশাইয়। সেবন করিতে 
দিবে। 

ষড়গ্পানীয়। পিত্তের প্রবলতা। বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ও 

তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্দ বা বমন
, প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাঁইলে, এই জল রোগীকে 

পিপানাকালে সেবন করিতে দ্িবে। পিস্তাশ্রিত জর এবং অনান্য বোগে 

পিপাঁন প্রকাশ পাইলেও এই ক্ব
াথ ব্যবস্থা করা যাঁয়। 

বডঙ্গপানীয়। রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় রষ্টবা। 

কাশ্বর্্যাদি পানীয় । পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও 

তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ঃ বমনঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রস্থৃতি লক্ষিত হইলে, এই পানীয় 

(রোগীকে সেবন করিতে
 দিবে। পিত্তাশ্রিত জরঃ কাস, 

মেহ প্রভৃতি রোগে 

পিপাস! প্রকাশ পাইলেও এই পা
নীয় ব্যবস্থা! করা যায়৷ 

কাশরধ্যাদি গানীয়। গান্তারীফল? ইচ্ষুচিনি, রক্তচনদনঃ বেণীরমুর, পদ্মুকাষ্ঠ, কিস্মিস্ ও 

ষ্টিমধূ ; এই সকল ত্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ তৌলা লইয়। কুট্রত করত ৪৮ তোলা জলে 

ূর্বদিন ভিজাইথ! পরদিন
 ছাকিয়! এ জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করাইবে। 

লাজোদক। পিতাধিক্য বশতঃ তৃষ্। প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে, 

দাহ, ঘর্দ বা ব্মন প্রতৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে; এই জল 
রোগীকে পান 

করিতে দ্িবে। পিত্তাশ্রিত অরঃ কাস, রক্তপিত্তঃ মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাস। 

প্রকাশ পাইলেঃইহ। পানে 
(িপাসার শান্তি হয়। এই পানীয় কোষ্ঠশুদ্ধিকার

ক। 

লাজোদক। খৈ ১৬ তোল এবং উষ্জল /২ সের একত্র করিয়া একটা পাত্রে ভিজা ইয়া 

রাখিবে, পরদিন পরাতে উহার সহিত গান্তারীর্কল চূর্ণ ১ তোলা, মধু ১ তোলা
, ইচ্ষুগুড় 

১ ভোলা ও ইচ্ুচিনি * তোলা স্ত্রিত করিয়া রোগীকে 
অল অল্প মীত্রায় পান করাইবে। 



৪৮৪ আগুর্বেদ-শিক্ষ! | 

হণপঞ্চগলপানীয়। পিভাধিকা বশতঃ রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রযেহ, দাহ, র্তপিন্ত, কাস, যৃচ্ছ1 ও অশ্মরী প্রভৃতি বিগ্যমান থাকিলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে, পিস্তাশ্রিত- কাস, রক্তমেহ, হরিদ্রামেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে পিপাসা বিগ্ভমান থাকিলেও এই জল ব্যবস্থা করা যায়। ইহা সেবনে পিভাশ্রিত & সকল রোগও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। 
তণপঞ্চমূলপানীয়। কুশমূল, কাঁশমূল, নল, উলুখড় ও খাগড়া, এই সকল যূল সমভাগে মিলিত ৮ তোল। একত্র কুটরিত করিয়া ৪৮ তোল। জলে পূর্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং পর- দিন প্রাতে এই জল ছাকিয়া পিপ/সাকালে রোগীকে অল্পমাত্রায় পান করিতে দিবে। 
বিল্বাদিপানীয় । কফদ্বার। জঠরাগ্রি আচ্ছাদিত হইলে, যে পিপাসা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অগ্রিধান্দ্য, অজীর্ণ বা গুরুপাক দ্রব্য ভোঙ্জনে যে পিপাদা প্রকাশ পার, সেই পিপাসায় রোগীকে এই পানীয় সেবন করিতে দিবৈ। 

বিাদিপানীয়। বিবছাল, অড়হরপত্র, ধাইফুল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর ও কুশযূল এই ধকল ড্ব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল /ঃ সের, শেষ /২ সের। বিন্ব্ু্যাদিকাথ | অজীর্ণদৌষে পাতলা দাস্ত ও তৎমঙ্গে পিপাস। উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই কাথ ্রস্তত করিয়। সেবন করিতে দিবে। 
বিঘশষ্ঠ্যাদিকাথ। বেলশঠ ও বচ ইহাদের প্রতোেকে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা! 

বটশুঙ্গাদ্যযেগ | অজীর্ঘদোষে বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই উষধ রোগীকে চাউল ধোরা জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। 
বটগুঙ্গাদ্য যোগ |. বটের শুঙ্গা, ইচ্ষচিনি, লো, দাড়িমেরখোসা।, ষ্টমধু ও মধু সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। মাত্রা /. আনা । 

রসাদিচূর্ণ | ক্ষয়্জ তৃষণ৷ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমবাত, প্রযেহাঁ- শ্রিতবাত অথবা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে ভূয়োভূয়ঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, অশ্মবী, মৃত্রাঘ/ত, ুতরকচ্ছ ও বহযূত প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই উষধে দুরীভূত হয়। অন্গপানস্-বাসি জল। 



ভৃষ্ণা-চিকিৎসা | ৪৮৫ 

রসাদি চুর্ণ। পারদ ১ ভাগ, পন্ভক ২ ভাগ, কপৃতর ৩ ভাগ, শিলান্বতু ৪ ভাগ, 

ৰেণার ষুল ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ, ইচ্ছুচিনি ৭ ভাগ, এই সমস্ত একত্র যিশ্বিত করিবে । 

মান্তা! ৩ রতি | 

কুমুদেখবর বস । ক্ষর্গ তৃষ্চান্বোগে বা প্রমেহ, মৃত্রকচ্ছ,? মৃত্রাঘাত, 

বহুমুত্র ও শারীরিক ছূর্বলত! বশতঃ পিপাস! প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
রোগীকে রক্তচন্দন, অনন্তমূল। মুখা। ছোট এলাইচ ও নাগেশবর 7 ইহাদের 
কাথ সহ সেবন কন্তিতে দ্িবে। 

কুমুদেশ্বর রস। অসৃতীকরণ নিম্ষান্ুসারে দ্বাত্বিত তাত্র ২ ভাগ এবং বঙ্গ ১ ভাগ, একত্র 

করিয়! বটিমধুর ভ্বাথে ৭ বার ভাবন! দ্রিবে। বটীও রতি। 

তৃষ্তাব্রোগে- পথ্যাপথ্য । 

তৃষ্ণাবরোগে পুরাতন শ(লিতগুলের অন্ন, পে, বিলেপী। খেরু ছাতু, 
অশ্রমণ্ড মাংসধুষ; চিনি, কলাবু মোচা; কিস্মিস্, কম্বেত বেল, কুল, পুরাতন" 

তেঁতুল, কুমড়া, পুইশাক, খঙ্জুর, দাড়িম। আমলকী, কাকুড়, ভ্বামীর। কবঞ্ধ। 

ছোলঙ্গ লেবু; গ্রোছুগ্ধ, মধুবরস ও তিক্তরুসবিশিষ্ট দ্রব্য, কচি তালশাসের 
জল ও মধু, এই সমস্ত দ্রব্য স্পথ্য এবং গান্দে চন্দন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ 
প্রভৃতি হিতকর। 

জর, অতীস!র, গ্রহণী ও বমন প্রস্তুতি রোগে উপদ্রবস্বব্ূপ তৃষ্ণা প্রকাশ 
পাইলে, সেই সেই বোগান্থ্যাী তৃষ্ণানাশক পথ্য ব্যবস্থা করিবে । এ সমস্ত 
রোগেবু প্রবল উপদ্রব সমূহ নিবৃত্ত হইলেও যদ্দি পিভাধিক্য বশতঃ পিপাস। 
বি্ধযান থাকে এবং আমবাত, প্রমেহাশ্রিত বাত, ও অন্তান্ত বৃসক্ষত্ত 
রে।গের পুরাতন অবস্থায় তৃষ্ণা বলবতী হয়ঃ তবে রোগীকে জাজামুগঃ মস্থরু 

ও ছোলার যুষ এবং তিক্তরস প্রধান প্রব্য অর্থাৎ পল্তাঃ নিম, হিঞ্চ প্রসৃতির 

তব্কারী সেবন করিতে দিবে, এই সমস্ত দ্বব্য তৃষ্ণারোগে জ্দপধ্য। ব্যায়াম, 

তৈলত্বতাদি শ্নেহদ্বব্য পান, ধূমপান, বৌদ্রসেবন, দস্তধাবন, অন্নরস বা কটু- 
রস বিশিষ্ট দ্রব্য ও তীক্ষ গুণযুক্ত দ্রব্য তক্ষণ এবং দুধিত জলপান; এই সমস্ত 

তৃষিত ব্যক্তির কুপধ্য ৷ | 

৩৫ 



৪৮৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 

বমন-চিকিৎসা। 

বাতিক বমির লক্ষণ । বাতজন্য বমিরোগে রোগীর হ্ৃদয়। পার, 

মস্তক ও নাতিদেশে বেদনা, মুখশোষ। কাস, শ্বরভঙ্গ, শব্দের সহিত প্রবল 
উদগার এবং অত্যন্ত ক্ট ও বেগের সহিত ফেণাযুক্ত। উষ্ণ অথচ কষায়রস 

বিশিষ্ট ঈধৎ তরল পদার্থ বন হইয়! থাকে । 

পৈত্তিক বমির লক্ষণ । পিত্ঙ্জনিত বমিরোগে রোগীর মৃচ্ছণ 

পিপাসা, মুখশোষ, ভ্রান্তি ও অন্ধকারে প্রবিষ্টব্ৎ বোধ হয়, মস্তক, তালু ও 

নেত্রে দাহ জন্মে এবং দাহ অর্থাৎ গল! জালার সহিত, পীত, হরিৎ। কৃ্ঝ বা 
লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ অথচ তিক্তরস বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে। 

শ্ৈম্মিক বমির লক্ষণ | শৈথ্িক বমিরোগে রোগীর তন্দ্রা, মুখের 

মধুরাস্বাদঃ মুখ হইতে অ্রাব, সন্তোব (ভূক্তব্যক্তির স্যার তৃপ্তিবৌধ ), নিদ্রা, 

অরুচি, শরীরের গুরুত। এবং বোমহ্র্য (রোমাঞ্চ ) হয় ও অন্ন বেদনার সহিত 
নিপ্ধ, ঘন অথচ মধুররস বিশিষ্ট শুক্রবর্ণ বমি হইয়া থাকে। 

সান্নিপাতিক বমির লক্ষণ । ব্রিদোষজনিত বমিরোগে রোগীর 

নিরস্তর প্রবল বেদনা) অপরিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসাও শ্বাস ও মোহ হয় 

এবং অগ্নরস বিশিষ্ট, নীল কিন্বা রক্তবর্ণ, ঘন অথচ উষ্ণ বমি হইয়। থাকে। 

বমির উপদ্রব | কাস, তমকশ্বাস। জর, পিপাসা, হিকা) চিত্তের 

বিকৃতি, হৃপ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, এই সকল উপসর্গ বমিরোগে 

উপস্থিত হয়। 

বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । বমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি ক্ষীণ ও 

উক্ত উপদ্রব সমন্বিত হয় এবং অনবরত রক্ত পুয সমন্বিত কিন্বা মযুরপুচ্ছের 
ন্থায় বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ বমন করে, তবে তাহার রোগ অসাধ্য ; কিন্তু বমি- 

রোগ উক্ত কাসাদি উপসর্গ রহিত হইলে, তাহা সাধ্য। 

বমির অপর অসাধ্য লক্ষণ | যখন বায়ু বিষ্ঠা, ঘর্শ, মূত্র ও বারি- 
বহা শ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উর্ধে গমন করে, তখন সঞ্চিত দোষ 



বমন-চিকিৎসা। ৪৮৭ 

অর্থাৎ পিতৃ, কফ ও স্বেদ্রাদি কোষ্ঠ (আশয় ) হইতে বহির্ত হয় বলিয়া, 
অতিশয় বেগের সহিত মল মৃত্রাদির ন্যায় গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট বমন হয়ঃ এবং 
রোগী নিরন্তর কাস, হিক্ক! ও তৃষ্ণাদি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই সমস্ত 

লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। 

বমনরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গ পীড়নের সহিত উর্ধদেশে 

অর্থাৎ মুখ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং ভূকতদ্রব্য মুখপরিপূর্ণ হইয়া বহির্গত হয়, 
তাহাকে বমি কহে। বমিরোগের সংস্কৃত নাম ছর্দি। অতি তরলদ্রব্যঃ অতি 

্নিগ্ধ দ্রব্য, অপ্রিয় দ্রব্য, অতিশয় লবণ, অসময়ে ভোজন) অধিক পরিমাণে 

ভোজন, অনভ্যন্ত দ্রব্যতোজন) অতিশয় দ্রতভোজন, আমদোষ, তয়, 

উদ্বেগ, অঙগীর্ণ ও ক্রিমিদোষ দ্বারা, গর্ভিণীদিগের গর্ভোৎ্পীড়ন হেতু এবং 
অপ্রিয় বন্তর দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা দোষ (বায়ু পিত ও কফ) প্রকুপিত 

হইয়! ভুজদ্রব্কে বেগের সহিত উর্গামী করে, এই জন্ত বমি হইয়া থাকে। 

বমি হওয়ার পূর্বে বমনোদ্বেগ, উদগারবোধ) মুখ হইতে লবণাক্ত জলম্রাব এবং 
আহারীয় ও পানীয়দ্রব্যে অরুচি হইয়া! থাকে । বমিরোগ সাধারণতঃ পাঁচ- 

প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, প্লৈম্সিক, সান্লিপাতিক এবং আগন্তক । ইহাদের 

মধ্যে আগন্তক বমি আবার পাঁচ প্রকার। অসাস্ম্যজা, ক্রিমিজা। আমজা, 

বীতৎসজা ও দৌহৃদজা। অনত্যন্ত দ্রবাভোজন দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে 
অসাআ্্যজা, কোষ্ঠস্থিত ক্রিমি বর্ধিত হইলে, তজ্জন্ত যে বমি হয়, তাহাকে 

ক্রিমিজা, অজীর্ণহেতু আমরস সঞ্চিত হইলে, তজ্জন্ত যে বমি হয়, তাহাকে 
আমজা, অপ্রিয় বস্তর দর্শন, শ্রবণ ও আতঘ্রাণ দ্বার! যে বি হয়, তাহাকে 

বীভৎসজ। এবং গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যে বমি হয়, তাহাকে দৌঘদজা কহে। 
জর, অতীসার, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি মুলরোগে এই বমন উপসর্থ রূপে 
প্রকাশ হইয়া থাকে, এ সমস্ত রোগ হইতে প্রথমতঃ দোষ সঞ্চিত হইয়া বমন 

প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জরাদি রোগে আমাশয়ন্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইলে। 

আমাশয়েয় ক্রিয়ার 'বৈলক্ষণ্য ঘটে, তদনস্তর পুনঃপুনঃ বমন হয়। সর্ব প্রকার 

বমনরোগেই পিত্ৃবিক্ৃতি হয় সুতরাং পিত্তের বিকৃতি ও আধিক্য বশতঃ সময় 
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সময় বমন এত প্রবল হইয়া থাকে যে, রোগীর জল পর্যন্ত গলাধঃকরণ হয় না, 
ক্রিমিরোগে যে বমন হয়) তাহাতেও পিত্ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম থটে ্ কিন্ত 

এঁ সমস্ত বমন ভিন্ন ভিন্ন ওষধ ও পথ্যাদির ঘার1 নিবৃত্ত হয়। বখনের কারণ 

অনেক সময় নিরূপণ করা অত্যন্ত কণ্ঠকর। ক্রিমি, অন্পপিত্ত, যরুতবৃদ্ধি, কাসের 
নিরন্তর বেগ, অতীসার প্রভৃতি কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ বমন-বেগ প্রকাশ 

পাইয়] থাকে, এতদ্যতীত পিভাধিক্য এবং অন্যান্ত বিবিধ কারণেও বমনবেগ 

উপস্থিত হয়। বমনরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্রেম্মিকতেদে পুথক্ পৃথক্ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সর্বপ্রকার বমনেই সাধারণতঃ পিত্তের আধিক্য 
প্রকাশ পায়। যে রোগে যে দোষের প্রাবল্যে বমন হয়, বযনেও সেই দোষের 
লক্ষণ প্রায়শঃ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বাঁতজ গ্রহণীরোগে বমন হইলে, তাহাতে 

বাতিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পৈত্তিকজ্বরে বমন হইলে, পৈত্তিক বমনের 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সান্লিপাতিক পাত বা সানিপাতিক জ্বররোগে 

বমন হইলে, সান্লিপাতিক বমনের লক্ষণ এবং শ্রৈশ্িক অর্শোরোগে বমন 
হইলে, শ্শৈম্মিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ গায়। এইরূপে যে রোগে বমন প্রকাশ 
পায়, সেই রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে; বমনেও সেই দোষের লক্ষণ 
দৃষ্ট হয়। সুতরাং কোন্ রোগে বাতাদি দোধত্রয়ের মধ্যে কোন্টির প্রকোপ 
আধিক, তাহা বমন দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে; যেমন শ্র্রেম্মার 

আধিক্যবশতঃ বমন হইলে, মুখের মধুর আস্বাদ, অরুচি ইত্যাদি লক্ষণ, 
পিত্তের আধিক্যে বমন হইলে, তিক্তরসাত্মক বমন ও কণাদি স্থানে জালা, 

এবং বায়ুর আধিক্যবশতঃ বমন হইলে, কষায় রসবিশিষ্ট ফেণাযুক্ত বমন ও 
বমনের সময় প্রবল উদগারঃ এবং উক্ত ত্রিদোষেব প্রবলত। বশতঃ বমন হইলে, 
অশ্নরসাত্মবক, নীলঃ লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন হইয়া থাকে। কোনও 
কোনও স্থলে বমন এরূপ প্রবলতাব ধারণ করে যে, উহাকে প্রধান রোগ- 

মধ্যে গণন! করিয়! তৎক্ষণাৎ উহার চিকিৎসা করা গ্রয়োজন হয়; এই জন্যই 

বমনের দোষ নিরূপণ করা কর্তব্য। অনেক স্থানে কোনও রোগ তাদৃশ প্রবল 
না হইলেও বমন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কোনও স্থলে বা স্বতাবতঃ 

দৈহিক নিয়মের বিপর্যয় বশতঃও বমন লক্ষিত হয়, এইরূপ অবস্থায় বমনের 

বাতাদি দোষ নিরপণ করিয়া! ওধ প্রত্বোগ না করিলে বিশেষ কোন উপকার 
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পাওয়া যার না। বদন প্রবল হইলে রোগীর অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয় 

যে, বমনে মৃত্রাদির গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ অবস্থা 
অতি ভয়ানক; তথন কাস, শ্বাস, হিকা গ্রভৃতি উপসর্গ আিয়৷ উপস্থিত হয় 

এবং রোগী এরপ কশ ও হতাশ হয় যে, তাহার প্রঁণের আশা! থাকে না। 

বমনের প্রবল বেগ ত্বাস হইলেও. রোগীর কাস, হিক্কা, তমক শ্বাসের লক্ষণ, 
অল্প বা মধ্য বেগে জর, পিপাসা, হৃদয়ে বেদনা, অন্ধকার দর্শন, ভ্রমি, এই 

সমস্ত লক্ষণের মধ কাহারও বা ২৩টী, কাহারও বা সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

সমস্ত উপদ্রব বিশিষ্ট বমিরোগ উপযুক্ত পথ্যাদি দ্বারাও সময় সময় 
অনেকাংশে নিবৃতত হইতে দেখা যায় এবং অনেক স্থানে আবার ওষধেরও 

প্রয়োজন হয়। অগ্রিষান্দ্য ন। থাকিলে, এই অবস্থায় রোগীকে সর্বদা পুষ্টিকর 
পথ্য প্রধান কর! কর্তব্য । 

বাতিক বমন ॥ বাতিক বমন কোনও রোগের উপসর্গ রূপে প্রকাশ 
পাইলে, রোগীকে বৃষধ্বজরস প্রয়োগ করিবে অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথদ্বারা 
প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কোনও রোগের 

উপসর্গীভূত না হইয়া যদি দৈহিক যন্ত্া্দির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বাত- 
জনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে রোগীকে প্রথমে অতিলথু পধ্য বা 
অবস্থা-বিশেষে সহমত উপবাস প্রদান করিয়া পরে সজল ছুগ্ধ অথবা মুগ ও 

আমলকীর ঘুষ ঘ্বৃতে সন্তলন পুর্বক পেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া 
দ্বারাই & বমন নিবৃত্ত হইয়! থাকে । অবস্থা-বিশেষে এই সমস্ত ক্রিয়াদারা 

রোগীর বমন নিবৃত্ত ন হইলে, পূর্বোক্ত রষপ্বজরস বা স্বপ্পপঞ্চমূলীর কাথদ্বারা 
প্রস্তুত বাগ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং পথ্যের জন্য অতি লঘু- 
পাক দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে। 

পৈভ্তিক বমন । পিত্তজনিত বমন কোনও রোগের উপসর্মরূপে প্রকাশ 

পাইলে অর্থাৎ বমনে তিক্তাস্বার্দ ও বমনকালে কগ্ঠাদিতে জাল! অনুভূত হইলে, 
রোগীকে পিপ্নল্যাগ্থলৌহ বা চন্দনাদ্িযোগ অথবা মধুর সহিত পর্পটক কাথ 
সেবন করিতে দিবে । ইহাতে বমন নিবৃত্ত হইয়। থাকে । এই অবস্থায় রোগীর 
কোষ্ঠগুদ্ধি না থাকিলে, মধু ও চিনিসহ, খৈরমণ্ড পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে 
পারে। পিতৃ প্রধান বমিরোগে বায়ুর অন্ুবন্ধ থাকিলে, অনেক স্থলে রোগীর, 
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কোঁষ্ঠব্ধ হইয়া থাকে, এবং বমনবেগ প্রবল হয়, এমতাবস্থায় মৃছববিরেচক 
অথচ বমননিবারক হরীতকীচুর্ণ মধুসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠতুদ্ধি 
হইলে বমননিবৃত্তি হইতে পারে ; কিন্তু কোষ্ঠগুদ্ধি হইলেও যগ্পি বমননিবৃত্তি 
না হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিয়মে মধুসহ খৈরমও পথ্য এবং পিপ্লল্যাগ্ভলৌহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পধ্য ও উধধ সেবনে এ বমন 

প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়। এই বমনের সহিত ক্রিমিজনিত বমনের অনেক সাদৃশ্য 
আছে, স্থুতরাং এ উভয়ের তিন্ন ভিন্ন লক্ষণদ্বারা বমন পিত্তজনিত কিন্ব 

ক্রিমিজনিত তাহা নিরূপণ করিবে 

শ্ৈম্মিক বমন | শ্নেম্মিক বমন প্রায়শঃ শ্রেন্স-প্রধান শরীরেই প্রকাশ 

পাইয়৷ থাকে । কোনও রোগের উপসর্ন বা মুখ্যরোগরূপে শ্রৈগ্মিকবমন প্রকাশ 

পাইলে, রোগীর আমাশঘ্নের শোধনার্থ প্রথমে পিপুলচুর্ণ ও বিড়ঙগচুর্ণ সমভাগে 

লইয়। উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগী কশ বা বমনের 

অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে, অন্তান্ত উধধ সেবন ন1 করাইয়। বিড়ঙ্গাদিযোগ বা 
মুগ্তকাদিযোগ মধুসহ সেবন করিতে দিবে! ইহাদার৷ আমাশয় শোধিত 

হইলে, বমিনিবারণজন্ঠ এলাদিচুর্ণ বা রসযোগ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 
বমন নিবারণের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। 

ব্রিদোষজনিত বমন | সাগিপাতিক বমন বাযুং পিত্ত ও শ্লেম্সা এই 

দোষজ্্রয়ের একত্র প্রকোপ বশতঃ কোনও রোগের উপসর্ণরপে অথবা দৈহিক 

যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ মুখ্যবরোগরূণে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

অনেক স্থলে সাঞ্িপাতিক বমনেও বাতাদি দোষের ন্যুনাধিক্য লক্ষিত হয়; 
কিন্তু আম্েদোক্ত ওষধসমূহ প্রায়শঃ বাতাদি দোষের হীসবৃদ্ধির শমতা করিয়া 
রোগ দূরীভূত করে, এইজগ্ই তাহার পৃ্থক্ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিবার 
প্রয়োজন হয় না। এই বমন কোনও রোগের উপসর্থরূপে প্রকাশ পাইলে, 
রোগীকে মধুসহ গুলঞ্চের কাথ বা! জরাধিকারোক্ত ছর্দিহরযোগ অথবা ক্ষৌদ্রী- 
বলেহ; পথ্যাগ্ভবলেহ ব্যবস্থা করিবে । এই সকল বমননিবারক ওষধ 
পেবনে বমননিৰৃতি না হইলে, বাতাদি দোষের হ্বাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া 
পূর্বোক্ত বমননিবারক ওষধ সেবন কর্াইবে এবং এলাদিচুর্ণ বা পিঙ্নল্যাদা- 
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লৌহ প্রভৃতি গুঁষধধ সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত বমনের সহিত 
অন্নপিত্তরোগের বমনের অনেক সাৃম্ত আছে, সুতরাং অগ্পিত্তরোগের অন্ান্ত 

লক্ষণ, বমনের সময় এবং স্বাদদ্বার৷ প্রকৃতরোগ নিরূপণ করিয়া! চিকিৎসা 

করিবে? যেহেতু অশ্পিত্তরোৌগে বমননিবারণার্থ বে সমস্ত ওষুধ প্রয়োগ করা 

যায়, ত্রিদোষঞ্জনিত বমনের ওষধ তাহ! হইতে ভিন্ন। আবার এই ত্রিদোষ- 

জনিত বমনের, লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার সহিত প্রায়শঃ অন্য কোনও 

রোগ প্রবলতাবে প্রকাশ পায়, স্থুতরাং যে রোগ প্রবল হইবে, বমনের সঙ্গে 

তাহারও চিকিৎসা কর! কর্তব্য। 

আমজনিত বমন | অজীর্ণদোষ বশতঃ বমন প্রকাশ পাইলে রোগীকে 

প্রথমতঃ অজীর্ণদোষ সংশোধক ওষধ এবং লঙ্ঘন প্রদান একান্ত আবগ্রক, 

যেহেতু যাবৎ অজীর্ণদোষের শান্তি না হয়ঃ তাবৎ এ বমন নিবৃত্ত হয় না। 

অতীসার ব। অগ্রিমান্দ্যাদিরোগে আহারের নিগ্পমের বিপর্যয় বশতঃ অজীর্ণ 

গ্রবল হইলেও বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই বমনে ভুক্তদ্রব্যাদি উিত 

না হওয়া পর্য্যন্ত বযনবেগ হাস হয় না। এমতাবস্থায় অজীর্ণদোষে পুনঃপুনঃ 

বমনবেগ প্রকাঁশ পাইলে, রোগীকে সৌবর্চলাদ্যযোগ মধুর সহিত সেবন 
করিতে দিবে; এবং অজীর্ণনিবারণার্থ শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী বা তাঞ্চর লবণ 

প্রভৃতি সেবন করাইবে । 

ক্রিনিজনিত বমন | এই বমন অন্তরোগের সহিত প্রায়শঃ প্রকাশ 

পাইয়া! থাকে অর্থাৎ জর অতীসার প্রভৃতি রোগেও ক্রিমিজনিত বমন 

প্রকাশ পায়। ক্রিমিজনিত বমন ক্রিমিরোগের প্রধান উপদ্রব। এই সম্বন্ধে 

ক্রিমিরোগে বর্ণিত হইয়াছে এবং জরের সহিত ক্রিষিজন্ত বমুনের চিকিৎসা 
জ্বররোগে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থানে তদ্দিষয়ে বর্ণন আবশ্তক। 

মনের অপ্রীতিকর দ্রব্য দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্বাণ দ্বার যে বমন উপস্থিত হয়, 

তন্নিবারণার্থ মনের তৃপ্তিকর পদার্থ সেবন এবং ব্যবহার করিতে দেওয়। আব- 

শ্যক। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে বমন হইয়া থাকে, তাহাতেও অতিলবিত 

পদার্থ আহার করিতে দেওয়! আবপ্তক | 'অনত্যন্ত দ্রব্যভোজন দ্বারা বমন 
হইলে, তৃপ্ডিজনক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য অর্থাৎ যাহার যে" 



৪৯২ আয়ু্বেবেদ-শিক্ষা | 

দ্রব্যে অভিলাষ, তাঁহাকে সেই ত্রব্য প্রদান করা! আবশ্ুক। এই সকল 
আগন্তজ বমনে বাতাদিদোষেব প্রবলতা লক্ষিত হুইলে, পুর্ববোক্ত বাতার্দি- 
দোষজনিত বমননিবারক ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

বমনের উপদ্রেব। বমন হইতে কাস প্রকাশ পাইলে, রোগী অনেক 

সময় কাঁসের বেগে ব্যাকুল হয়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, তখন কাসই রোগীর 
অসহা হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় চন্দ্রামৃতরস, কাপান্তকরস ব! 

তালীশাদ্যচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে । ৰমন হইতে অল্পকাস 
ও তমকশ্বাসের অসহা বেগ অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, 

এই অবস্থায় রোগীকে মহাশ্বাসারিলৌহ, চন্দ্রামুতরম, তরুণানন্বরস্ ব! 

কণ্টকার্য্যা্দি অবলেহ সেবন করিতে দ্িবে। তৎসঙ্গে অন্নজ্বর থাকিলে 

জরচিকিৎসোক্ত জয়াবটী, জব্রসংহারচুর্ণ প্রভৃতি ওধধেই উহা বিন 
হয়, কিন্তু জ্বর ও কাপ সমভাবে দীর্ঘকাল স্থারী হওয়ায় শরীর কশ 

হইলে, বৃহত্চুড়ীমণিরসঃ মহাবাজবটা প্রভৃতি ওষধ অন্থুপানভেদে ব্যবস্থা 

করিবে এবং শ্বাসের আগ্ঠ পূর্বোক্ত ওষধই সেবন করাইবে। যাহাদের 

অল্প বা মধ্যবেগে জর প্রকাশ পায়; কিন্তু শ্বাপ প্রকাশ পান না, 

তাহাদিগকে জয়াবটা, বিষষজব্রান্তকচূর্ণ; জরসংহারচুর্ণ প্রভৃতি ্ষধ 
প্রদান করিবে, ইহাতেই প্রায়শঃ জর হাস পাইয়! থাকে; কিন্ত এইজর 

পুরাতন হইলে, বাতাদি দোষতেদে বিষমজরের চিকিৎসার ন্যায় জ্বরের 
চিকিৎসা করিবে। 

বমন হইতে হিকা প্রারনশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে 

পিপ্নল্যাদ্য লৌহ, অথবা ক্ষীরপাকের নিষমান্থসারে শগ্রীক্সীর পাক করিয়। 
সেবন করিতে দিবে। 

বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ হৃদয়ে অপহা বেদনা উপস্থিত হয়, এই 

বেদন! প্রকাশ পাইলে, রোগীকে হদ্বোগের বিধানাহ্থসারে গোরক্ষচাকুলে- 

ুর্ণ॥* তোল উষ্চছ্প্ধ সহ অথবা গোধুমচূর্ণ ও অর্ছনছালচুর্ণ সমভাগে 
লই ঘ্বৃত, চিনি ও ছাগীছুপ্ধ সহযোগে মোহন তোগের স্থায় পাক ক্রিয়া 
তক্ষণ করিতে দিবে। বমন হইতে ভ্রান্তি বা শারীরিক দুর্বলত৷ প্রকাশ 
পাইলে, রোগীকে পুষ্টিকর ভ্রব্য ব্যবস্থা করা৷ একান্ত কর্তব্য। কারণ পুষ্টিকর 



বমন-চিকিৎসা। ৪৯৩ 

দব্যদ্বারাই & দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে । এই বমন অনেকস্থানে 

পৈত্তিকজর ব1 অতীসারাদি রোগ হইতে প্রকাশ পাইয়া! থাকে; ও মূলরোগ 

নিবৃত্ত হইলে, শেষে বমনই প্রবল হয়। এই অবস্থায় পথ্যাদি প্রদান কালে 

মূলরোগের প্রতি দৃষ্িগ্রদান কর্তব্য। যেহেতু জর বা অতীসার হইতে বমন 

প্রকাশ পাইয়! বলবৎ হইলেও বমন নিবত্তির পর পুনরায় জর উদরাময়ারি 
প্রকাশ পাইতে দেখ। যায়। 

বমনরোগে-ওষধ । 

চন্দনাদি যোগ । পিভের বিকৃতি বা আধিক্য বশতঃ তিজরস- 

বিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কঠজালা, মূচ্ছণ ব! পিপাস। প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্য- 

মান থাকিলে, এই চুর্ণ চাঁউলধোয়। জল ও যধুসহ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে; কিন্তু অস্্পিততরোগে গিভ্তাধিক্য বশতঃ অথবা ক্রিমিজ নিত 

বমননেগে তিজ্ত রসবিশিষ্ট বমন হইলে, এই কাথ সেবনে তাদবশ উপকার 

হয় না । 

চ্দরনাদি যোগ। রক্তচন্দন। বেণার মূল। বালা, ওঠ ও বাসকছাল, এইসকল জব্যের চূর্ণ 

সমভাগে লইবে ; অথব] & সমন দ্রব্য ঘমভাগে একত্র মর্দন করিয়| রোগীকে গেবন কনিতে 

দিবে। মাত্র! %* আনা। 

বিড়ঙ্গাদি যৌগ। শ্লেম্াধিক্য বশতঃ বমনে মুখের মধুরাস্থাদ, দেহের 

গুরুত! এবং মধুররসাত্মক বমন হইলে, এই উষধ মধুসহ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে। 

বিড়ঙ্গাদি যোগ। বিড়, হ্রীতকীঃ আমলা? বহেডা ও শু") এই মকল ভ্রব্য সমভাগে 

মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৭৭ দুই আনা। 

মুস্তকাদি যোগ । এ্লৈম্িকরোগে রোগীর মুখের মধুরান্বাদ ও মধুর- 

বসাত্বক শুর্ূবর্ণ বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস; সর্দি প্রস্ৃতি উপত্রব বিস্তমান 

থাকিলে, ইহা মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 

ুস্তকাদি যোগ। মুখা ও কাকৃড়্শৃঙ্গীচূর্ণ নমভাগে লইম্বা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা- 

4* ডুই জানা। 

সৌবর্চলাদ্য যোগ । অজীর্ণ বশত? বমন হইলে এবং রোগীর 

৩৬ 



৪৯৪ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা ! 

বমনে অম্নতিক্তাদি আন্ব/দ অনুভূত হইলে, এই ওষধ মধুর মহিত মাড়িয়া,জল 
সহ সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা সেবন মাত্র বমনের শিরৃতি হয়। 

সৌবষ্চলাদ্য যোগ | সৌবচ্চললবণ (অভাবে সৈষ্জব), যমানী, ইচ্চিনি ও মরিচ, এই 
সকল দ্রব্যের চূর্ণ সযভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা %* আনা বা | আনা। 

মধুকাদ্য যোগ। অগ্পপিত বা ত্রিদোধা শ্রিতরোগে পিত্বের প্রকোপ- 

বশতঃ রক্তবমন হইলে, এই ওধধ রোগীকে হঞ্চসহ সেবন করিতে দিবে। 

মধুকাদ্য যোগ। ঘষ্টিমধু এবং রুক্তচন্দন; এই উভয়ের চূর্ণ মমভাগে লইয়! মিশ্রিত 

করিবে। যাত্রা %* আনা। 

পর্পটক কাথ | পিত্তাধিক্য বশতঃ যে বমন হয়, তাহাতে রোগীর 

তিজ্তরসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কজ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিগ্ভমান 
থাকিলে, এই কাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দ্রিবে। পৈত্তিকজ্বরে এই কাথ 

সেবনে উপকার হয়। ক্রিষিজনিত বমনে ইহ] প্রযে।জায নহে। অন্নপিত্ব- 

জনিত বধনে ইহা সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। 

পণটক কাথ। ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, জল ৩২ তোল!, শেষ ৮ তোল1। এই কাথ শীতল 

&ইলে প্রক্ষেগ মধু ॥* তোলা। 

গুডুচ্যাদি কাথ ॥ অন্পপিত্তরোগে অল্প বা তিক্তরসযুক্ত বমন এবং 

অমুপিতের অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে। 
গুড়,চ]াদি বাথ | পদ্ুগুড়,টা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল এবং গল্তা, এই 

সকল দ্রব্য সযভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, কাথ শীতল হইলে 

প্রঙ্ষেপ মধু ॥০ তোল! 

গুড়চী কাথ। ত্বিদোষ জনিত রোগে বমন হইলে এবং তাহাতে 

পিত্তের আধিক) ও রোগীর পিপাসা, ঘর, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্ণ বিদ্যমান 
থাকিলে, এই কাথ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 

গুড়,চী ক্কাথ। পন্ুগুড়টী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮তোল1। কাথ শীতল 
হইলে প্রক্ষেগ মধু।* বা॥* তোলা । 

ক্ষৌদ্রোবলেহ। সান্লিপাঁতিক অর্থাৎ বায়ু) পিত ও ্লেম্সা এই তিন 
দোষের প্রকোপবশতঃ কোনও রোগে অগ্রবা লবণাক্ত বমন হইলে, এবং 



বমন-চিকিৎসা। ৪৯৫ 

তাহার সঙ্গে রোগীর অরুচি, পিপাসা, দাহ বা অন্তকোনও রূপ উপসর্গ প্রকাশ 

পাইলে, এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অশ্রপিতরোঁগে অশ্নরসাত্বক 

বমন হইলে, এই ওধধ সেবনে তাদুশ উপকারের সম্ভাবনা নাই। 

ক্ষৌদ্রাবলেহ। হ্রীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে ও জীরা। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ 

এবং মধু সমভাগে লইয়। মর্দন করিয়। মিঅিত করিবে। মাত্রা * আনা। 

পথ্যার্দি অবলেহ । ত্রিদোষজনিতরোগে রোগীর অন্ন বা লবণ 

রসাত্মক বমন হইলে এবং দাহ, পিপাসা ব! অরুচি প্রভৃতি উপসর্গের কোনও 

একটা তৎসঙ্গে বিগ্তমীন থাকিলে, তাহাকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে । 

পথ্যার্দি অবলেহ। হরীতকী, গন্মগুলঞের পালো, মরিচ ও গিপুল; এই সমস্ত ভ্রব্যের 

চূর্ণ ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥* ছুই আন1। 

এলাদি চূর্ণ। গ্নৈদ্মিক, পৈত্তিক বাঁ সান্লিপাতিকরোগে বমন হইলে, 

এবং এ বমন তিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে ইক্ষুচিনি ও মধুর 

সহিত সেবন করিতে দ্রিবে । বমনে এই ওষধ অতি উপকারী । 

এলাদি চুর্ণ| এলাইচ, লবঙ্, নাগেশ্বর, কুলের বীজের শাস, খে প্রিয়গু, মুখা। রকজ- 

চন্দন ও পিপুল; ইহাদের চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /* আনা হইতে ॥০ 

অর্ধ তোলা পর্য্স্ত। 

রনযোগ | শ্ৈম্মিকরোগে বমন হইলে এবং তজ্জগ্ত রোগীর মুখের 

মধুরাম্বাদ এবং বমনে মধুর রসবিশিষ্ট শুরু পদার্থ নির্গত হইলে, এই গুঁষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। অন্ুপান--শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ। 

রসযোগ। জীরা, ধনে, হরীতকী, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের চূর্ণ ও মধু সমভাগ 

এবং রসসিন্দুর সর্ব সমান; একত্র জলে মর্দন করিবে। বটা৩রতি। 

রুষধ্বজ রস। বাতিক বা পৈত্তিক রোগে বমন হইলে এবং সেই 
বমন কথায় ব তিক্তরসবিশিষ্ট হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর পিপাসা, দাহ, ধর্ম, 

মৃচ্ছণ, মুখশোধ, কাস গ্রত্ৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ ভূমিকুম্াণ্ডের রস সহ 
সেবন করিতে দ্িবে। 

বষধ্বজরস | প্রস্তত্ববিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

পিপ্নল্যাদ্য লৌহ । বাতিক, পৈত্তিক বা সাল্লিপাতিক রোগে বমন 



৪৯৬ আযুর্ব্ধদ-শিক্ষা | 

হইলে এবং এ বমনে পিত্তের বাবামুব্র আধিক) লক্ষিত হইলে, এই ওঁনধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে ৷ অন্ুপান-_শশার বীজবাট! ও স্তনদুগ্ধ। 

পিল্যাদ্য লৌহ। প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্ষ্ুব্য। 

বমনে-কাস-চিকিৎসা। 

চন্দ্রামৃত রপ | বমনের নিরন্তর বেগ নিবত্ত হইলে পর রোগীর 
কাস উপস্থিত হইলে এবং এ কাসের বেগ পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিরন্তর কাসের বেগ 
বশতঃ বমন হইলে এবং কাপের সঙ্গে শ্বাস প্রকাশ পাইলে, হাহাও ইহা 
সেবনে দূরীভূত হইয়া থাকে । 

চন্্রায়ৃত রস। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

কাসান্তক রস । বমনের অস্তে অথবা বমনের বেগ বশতঃ কাপ 
গ্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে। 

কাসান্তক রস। প্রস্ততবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

তালীশাদ্য চ্ণ | বমনের নিরস্তর বেগ বশতঃ অথব। বমন প্রশযত 
হইবার পরে, রোগীর কাপ প্রকাশ প।ইলে, তাহাকে এই ওঁষধ সেবন 

করিতে দিবে। 
ভালীশাদ্য চুর্ণ। প্রস্ততবিধি ২২৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

বমনে-_ ধ্বাসকাস-চিকিৎসা। 
কণ্টকাধ্যাদ্যবলেহ । নিরন্তর বমনের বেগ হইতে রোগীর স্বা- 

কাঁস (হাপানী) প্রক।শ পাইলে; এই অবপেহ রোগীকে উষ্জজল সহ সেবন 
করিতে দিবে । 

কণ্টকাধ্যাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে )। বমনের বেগ বশতঃ বা বমন- 
নিবৃতি হইবার পরে, রোগীর শ্বাসকাঁস প্রকাশ পাইলে, এই উঁধধ রোগীকে 
শুষঠী ও বামন হাটার কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। 

স্বাসচিন্তাষণি (মতান্তরে )| প্রস্ততবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবয। 
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মহাশ্বসারি লৌহ । বনের নিরন্তর বেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবার 
পরে রোগীর কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে | অন্থুপান-_মধু। 

মহাশ্বাসারি লৌহ । লৌহ ৪ তোল, অভ্র ১ তোলা, ইচ্ষৃতিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোল: 
ও হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ষষ্টিমধু। কিস্মিস্, পিপুল, কুলের বীজের শীস, বংশলোচন। 

তালীশপত্ত্, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড়, নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রতোকের চুর্ণ ১ তোলা, এই সমুদয় 

একত্র করিয়া! লৌহপাত্রে লৌহদণ্ দ্বারা ছুই প্রহর মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি 

বমনে-হিকা-চিকিৎস| | 

পিপ্লল্যাদ্য লৌহ । ব্মনের পুনঃপুনঃ বেগ বশতঃ হিক। প্রকাশ 

পাইলে এবং তজ্জন্ত রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 
শশার বীজ ও স্তনদুপ্ধলহ সেবন করিতে দ্িবে। ইহা! সেবনে বমন এবং হিক্কা 

উতরই দূরীভূত হয়। 

'পপ্পল্যাদ্য লৌহ । প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠার ব্য । 

শুগ্ঠীক্ষীর | বমনের প্রকোপ বশতঃ হিক্ক। প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্ 

রোগা অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এই ছৃপ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। হিন্কা 
নিবারণের ইহ উৎকৃষ্ট গধধ। 

₹%ক্ষীর | »ঠ ২ তোলা, ছাগীহৃপ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৭ তোলা একত্র পাক করিবে 

এবং হন্গমাত্র অবশিহ থাকিতে হাকির| রোগীকে পান করিতে দিবে । 

বমনরোগে- পথ পথ্য । 

বমিরোগে সাধারণতঃ বিরেচন, বষন, উপবাস, আসান, শরীর মার্জান,খৈর 

মণ্ড, পুরাতন যষ্টিক ব৷ রক্তশালি তগুলের অন্ন; মুগ ও মাধকলায়ের যৃষ, গম 

ব! যব ছারা প্রস্তত থাগ্ঠ, মধু এবং শশক, মমুর,তিতিরি ও লাঁব প্রভৃতি পক্ষী 

মাং, মৃগমাংস, বেতাগ্র, ধনিরা, স্থপক নারিকেল, জামীর, আমলকী, আম্র, 

কুল, ড্রাক্ষা, কয়েতবেল, কমলালেবু; বেদানা, হরীতকী, দাড়িম, ছোলগ্গলেবু 

প্রস্থৃতি ফল, বালা, নিম, বাসক, জায়ফল, চিনি, শতযূলী, নাগেশ্বর, এই 
সকল হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য সুথুপথ্য। , এততদ্যতীত 'মনের প্রীতিজনক শব্দ 
শ্রবণ, রূপ দর্শন, রস আস্বাদন? গন্ধ আত্বাণ প্রভৃতি উপকারী । 
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নস্য, বস্তি ও স্বেদপ্রদন, ঘ্বৃত তৈলাদি স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দত্তধাবন, 
নৃতন তলের অন, মনের অগ্রীতিকর বস্তর দর্শন ও আত্বাণ, উষ্ণ দ্রব্য, 
নিগ্দ্রব্য, অনভ্যন্ত দ্রব্য, অহদা দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ দ্ব্য। শিম, তেলাকুচা, 
ঘোধাফল। যৌয়াফল, রক্তচিতা ও ছোটএলাইচ প্রভৃতি দ্রব্য বমনরোগে 
কুপথ্য। 

জরাদি রোগের সঙ্গে বন প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে তত্তৎ 
রোগান্ুুষায়ী থৈর মণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে এবং যখন বমন 
মূল রোগ মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ একমাত্র বনই প্রবল হইবে,তখন রোগীকে 
লঘুপাক দ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে। বমন হাস হইলেও যাবৎ রোগীর অন্ঠান্ত 
উপদ্রব হাঁস ন1 হয়, তাবৎ ধরূপ লঘু পধ্যই প্রদান করা কর্তব/। তৎপর 
রোগীর অগ্মি সবল হইলে পুরাতন তগুলের অন্ন, মুগের যুষ, দ্র টাটুকা 
মৎস্যের ঝোল এবং নারিকেল; লেবু স্থপক আম;কিস্মিণ্, ইক্ষুচিনি ও মিশ্রী, 
প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য অন্ন পরিমাণে প্রদান এবং শীতল জলে স্নান ব্যবস্থা 
করিবে, অনন্তর ক্রমশঃ শারীরিক বল বৃদ্ধির সহিত রোগীকে অন্তান্ত দ্রব্য 
সেবন করিতে দিবে । 

অরুচি-চিকিৎনা | 
বাতিক অরুচির লক্ষণ । বাতঙ্জ অরুচিরোগে রোগীর মুখ কথায়- 

রস বিশিষ্ট ও দত্ত পরিহষ্ট অর্থাৎ অলপ দ্রব্য তক্ষণ করিলে দত্ত যে প্রকার হয়, 
তদ্রপ হইয়া থাকে। 

পৈত্তিক অরুচির লক্ষণ । পৈতিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, 
তিক্ত ও অগ্নরস বিশিষ্ট, উষ্ণ, বিরস ও হুর্ন্ধযুক্ত হয়। 

শ্লৈম্মিক অরুচির লক্ষণ । 'ৈম্মিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ, লবণ 
ও মধুররস বিশিষ্ট, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল ও দুর্নযুক্ত হয় এবং মুখের বহির্দেশ 
স্নিগ্ধ হইয়া থাকে । 

সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ। সান্রিপাতিক অর্থাৎ ব্রিদোষজনিত 
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অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত, অন, কষায়। লবণ ও মধুর রসবিশিষ্ক 

হইয়। থাকে। 

আগন্তক অরুচির লক্ষণ । শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং 
অপ্রিয় গন্ধের আত্রাণ বশতঃ অরুচি হইলে, মুখ স্বাাবিকই থাকে, কোন 

প্রকার বিকৃত হয় না, অথচ আহায়ে অরুচি হয়। 

অরুচিরোৌগের অন্য প্রকার লক্ষণ । বাতিক অরুচিরোগে হৃদয়ে 

শলবিদ্ধবৎ বেদনা, পৈত্িক অরুচিরোগে শরীরে বেদনা, পিপাস! ও গাত্র- 

দ্বাহ, শ্নৈগ্মিক অরুচিতে কফতআ্রাব, ত্রিদোষজ নিত অক্চিতে নানাগ্রকার বেদন! 

এবং আগন্তজ অরুচিতে মনের ব্যাকুলতা, মোহ, শরীরের জড়তা প্রভৃতি 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। 

অরুচিরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 
অরুচি উৎপন্ন হইবার বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়৷ যায়। প্রায়শঃ জ্বর, 

অতীদার, গ্রহণী। অজীর্ণ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে,অরুচি 

হয়, আবাব "ন্ঞাষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সহিতও অরুচি প্রকাশ 

পাইন! ধাকেশ এই অরুচির সহিত পক্কাশয়ের ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ 

যে কোনও বোগে অগ্রিমান্দ্য উপস্থিত হইলে, অবশেষে অরুচি হয়, উদরামন্ 
বা অজীর্ণ রোগ তাহার একমান্র দৃষ্টান্ত, যেহেতু উদরাময় বা অগ্রিমান্দ্যাদি 
দোষে অথব! জর, অতীপার প্রভৃতি রোগে অগ্নি নিস্তেজ হইলে, দীর্ঘকাল 
অন্ন ভোজন অভাবে রুক্তের হীনতা৷ বশতঃ পাচকাণ্নি অত্যন্ত ছুর্বগ হইয়া 
পড়ে এবং তজ্ন্ত শ্লেম্ব! প্রকুপিত হয় ও অরুচি প্রকাশ পাইয়৷ থাকে। 

ক্রিমি, পা, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগে আবার বাতাদি দোষভেদে 
কোষ্ঠবন্ধ হইলেও পাচক পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অরুচি হয়। 

নবজর, সর্দি, কাস প্রভৃতি রোগে আমাশয়স্থ শ্লেপ্সা প্রকৃপিত হইলে 
অরুচি জন্মে। অন্নপিত্ত ও পৈত্তিক গ্রহণীরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ 

উদ্নরাময় প্রবল হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতে মুখ তিজ্ঞ হয, আবার 

পিত্ডের প্রকোপ বশতঃ বমন ও তৎসঙ্গে, কোষ্ঠকাঠিগ্ত হইলে যে অরুচি 
জন্মে, তাহাতেও মুখের তিক্ততা অন্ৃভূত হয়, কিন্তু বন বশতঃ অরুচি হইলে 
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সর্বত্র মুখের তিক্তত। অনুভূত হয় না কেবল যে বমনে পিত্বের আধিক্য 

থাকে, তাহাতে মুখের তিক্তত৷ অনুভুত হয়। এই অরুচি সর্ধাবস্থার এবং 
সকল ব্যক্তির প্রকাশ পায় না; কতকগুলি রোগে শ্বতাবতঃ প্রায়শঃ অরুচি 

প্রকাশ পায় না কিন্তু অন্তান্ত রোগ তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, আবার অরুচি 

প্রকাশ পাইয়া থাকে । বয়োবৃদ্ধির সহিত অনেকের অরুচিদোধ প্রকাশ পায়। 

অরুচি প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্মা এই তিন দোষের মধ্যে কোন্ দোষ 
প্রবল তাহ! নিরূপণ কর কর্তব্য । বাতিকরোগে, পৈত্তিকরোগে? শ্লেদ্মিক- 

রোগে এবং সান্লিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, প্রায়শঃ সেই সেই 

দোষ্জনিত অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতজনিত অর্শ; প্রভৃতি রোগে 

অরুচি প্রকাশ পাইলে, তাহাতে মুখের কথায় আস্বাদ অনুভূত হয়। টপত্তিক 

জরে যে অরুচি হয়, তাহাতে মুখের তিক্ততা প্রকাশ পাইয়! থাকে, এবং 

শ্লৈম্মিকজরে যে অরুচি প্রকাশ পায়, তাহাতে মুখের মধুরাস্বাদ অনুভূত হয়। 
এইরূপ একদোৌধজনিত রোগে এক দোষজ,দিদোষজনিত রোগে দ্বিদোষজ 

এবং ত্রিদোষজনিত রোগে ত্রিদ্দোষজ অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু একটি 
রোগের মহিত অন্ত একটা রোগ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ ২।৩টী ব্রোগ মিলিত 

হইলে, অরুচির বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপৈতিক্াপিতক্নৈপ্সিক, 

বাতগ্নৈম্মিক প্রভৃতি দিদ্দোবজরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে;যে দোষের প্রবলতা 
থাকে, সেই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়। সুতরাং অরুচি সম্বন্ধে যে দোষের প্রব- 
লত| লক্ষিত হইবে, সেই দোষনাশক অরুচিনিবারক উধধ প্রয়োগ করিবে। 
শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ ও অহগ্ঘ গন্ধ আঘ্রাণ দ্বার যে সকল অরুচি 

প্রকাশ পায়, সেই সকল অরুচিতে মুখের স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, 
কেবলমাত্র অকুচি প্রকাশ পায়। এই সকল অরুচিরোগের চিকিৎস| বাতিক 
অরুচি রোগের নিয়মান্থসারে করিবে । অধিকন্তু শোক, ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা 
পীড়িত অরুচি রোগীকে সান্বন1 করিবে । যদি কোনও রোগে অরুচি প্রকাশ 
পায় তবে ষেই মুখ্য রোগনাশক ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। যেহেতু মুখ্য- 
রোগ নষ্ট না হইলে, কেবলমাত্র অরুচিনাশক উবধে অরুচি সমূলে নষ্ট হয় না, 
সাধারণতঃ অরুচি জম্মিলে রোগীর আহারে ইচ্ছ! থাকে না, এবং রোগী দিন 
দিন ক্ষীণ হইতে থাকে; এমতাবস্থায় যুলরোগনাশক ওধধের সহিত অরুচি 
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নাশক উধধও রোগীকে পৃথক্ ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। ভোঙছনে রুচি থাকিলে 
এবং ঘ্লোগী যথেচ্ছ ভোব্বন কৰিতে পানিলে অনেক উৎ্কট বরোগও সাধ্য 

হয়, কিন্তু প্রবল অকুচিতে রোগীর অন্নাহার বন্ধ হইলে রোগী ক্রমশঃ কশ 
হইয়া পড়ে এবং সাধ্াযরোগও তখন কষ্টসাধ্য ব৷ অসাধ্য হয়? পুরাতন জীর্ঘ- 
জর, কাস, শ্বাস, ঘন গ্রভৃতি রোগে অরুচি হইলে, তাহ! প্রার়শঃ কষ্টসাধ্য ব| 
অসাধা হইয়! থাকে, স্থৃতরাং তাহার প্রতীকার কর! একান্ত কর্তব্য । 

বাতিক অরুচিতে বস্তিক্রিন্না, পৈত্তিকে মুছ বিরেচক উধধ, প্রয়োগ, শ্লৈশ্মিক 

অকুচিরোগে বমন-ক্রিত্বা শাস্ত্রে নিরূপিত হইয্বাছে, কিন্তু পৈত্তিক অরুচিতে 
উদ্নরের পীড়া বিদ্যমান থাকিলে সেই অবস্থায় বিরেচক উধধ প্রযোঁজা নহে। 

বাতিক অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ব্রোগীকে বিবিধ কবল দ্বারা মুখ 
ধৌত করিতে দিবে, কবল দ্বারা মুখ ধৌত করিণে গ্জিহ্ব| স্বাভাবিক অবস্থা 

প্রাপ্ত হস্ধ এবং পান ভোঞ্জনে রুচি জন্মে। অরুচি প্রবল হইলে এ সমস্ত কবল 

গ্রহণের সহিত দাড়িমাদি চর্ণ, স্থধানিধি বুস, স্থুলোচনান্র প্রন্থতি উবধ 

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্রৈপ্মিক দোঁষধতেদে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

অর্থাৎ জি অরুচিতে স্থলোচনান্র বাতিক অরুচিতে আর্রকমাতুলুঙ্গা- 

বলেহ বা যমানীধাড়ব, পৈম্মিক অরুচিতে সুধানিধিরস, কগহংস প্রভৃতি গুঁবধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে, সান্নিসাতিক অকরুচিতে যে দোষের যখন 

প্রবলতা দেখিবে, তদঞ্যায়ী ওষধ সেবন করাইবে, বিশেষতঃ সুগোচনাত্র 

সেবন করিতে দিবে । অন্তান্ত রোগের সহিত অরুচি জন্মিগে, মুখরোচক 

অথচ মেই সকল মূল রোগের পক্ষে অনিষ্টকারী না হয়, এইরূপ দ্রব্য পথ্য 
ব্যবস্থা! করাই উচ্চত। অন্নতোত্বী ব্যক্তির অরুচি হইলে তোঙ্গনেন পুর্বে 
আদ ও দৈম্ধব একত্র সেবন করিতে দিবে । উহাতে অরুচি বিন) অগ্রি- 

প্রদদী্ড এবং জিহ্ব। ও কণ্ম্বর পরিষ্কত হইয়া থাকে। অরুচি উপস্থিত 

হইলে প্রায়শঃ অন্নমধুররদ মুখগ্রিয় হয় সুতরাং রোগীর অবস্থা বিশেষে 
পুব্রাতন আমসব, পুক্রাতন আমপী, অতি পুরাতন তেঁতুল, দাড়িম, বেদানা, 
কিস্মিস্ প্রভৃতি অয্লমধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
অরুচিরোগে আমরুন শাকের টক্ অতি প্রশস্ত, ইহ! অরুচি নাশক ও 
অন্মমধুর, সুতরাং মুখ-প্রিয়। 

৩৭ 
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অরুচিরোগে উষধ। 

কু্াগ্ঘাযোগ। বাতিক, পৈততিক। প্েসমিক বা! সান্রিপাতিকরোগে 
অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে মধু ও তৈলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া! কবল করিতে দিবে। 

কুষ্ঠা্য যোগ। কুড়, দচললবণ। জীরা, ইঞ্ুচিনি, মরিচ ও বিটুলবণ। ইহাদের চূর্ণ সম- 

ভাগে লইয়া! মিত্িত করিবে 1 

আমলা যোগ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈচ্মিক বা সান্নিগাতিকরোগে 

অকুচি হইলে এই ওধধ রোগীকে তৈল ও মধুসহ মিশ্রিত. করিয়া কবল 

করিত দিবে। 
আমল্াদ্য যৌগ। অঙিলা, এলাই৪, পর্নকাষ্ঠ, বেণারমূল, পিপুল, রক্ত5নন..ও শুন্দি। 

এই সমূদয়ের চুর্ণ মধতাগে লইয়! মিআিত কর্িবে। 

মুস্তকাি যোগ । বাতিক, পৈত্তিক। শ্েলৈপ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে 

অরুচি প্রকাশ পাইলে; এই ওষধ রোগীকে উষ্ঞল সহ কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া 
কবল কথ্ধিতে দ্রিবে। 

মুণ্তকাদি যোগ । মুখা, দারুচিনি, এলাইচ এই দকল ভ্রব্যর চুণক্জান্ঘভাগে লইয়া 

মিশ্রিত করিবে। 

অম্িকাযোগ | বাতিক, পৈত্তিক। শ্রৈম্িক বা! সান্লিগাতিকরোগে 

অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া রোগীকে কবল 
করিতে দিবে। ইহা অক্রচিতে অত্যন্ত উপকারী । 

অন্লিকাযোগ। পুরাতন তেঁতুল ও ইচ্ষুগুড় একত্র জলে গুলিয়। উহার সহিত দারুচিনি, 

এলাইচ ও রিচ চূর্ণ এমত ভাবে যিশ্রিত করিবে,যাহাতে এ জল কিঞ্চিৎ কটুরম অথচ নুগন্ধ 

বিশিষ্ট হয়। 

রাজিকাদি যোগ | বাতিক ব1 পৈত্তিকরোগে অরুচি গ্রকাশ পাইলে, 
এবং রোগীকে অন্পপথ্য প্রদান করা! হইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দ্বিবে। 
অকুচির ইহা! অতি উৎকৃষ্ট ওধধ। ইহ! অগ্নিবধ্ধক, পুরাতন, গ্রহণী, অতীসার, 
প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে। ইহা! সেবনে তাহাও প্রশমিত হয়। 

: স্বািকাদি যোগ। রাইসরিযা, জীরা, হিং, এই সকল অব্য পৃথক পৃথক ভাছিয়া চৃর্ণ 

করিবে, তৎপরে শত ঠচর্ণ, সৈষধবণ এবং উহাদের প্রত্যেকের ৯ ভীগ লা সমর € ১ 
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গব্য দধির সহিত মিশ্রিত ও আলোড়ন করিয়। বস্তরবণ্ডে ছাকিয়। লইবে; জনন্তর সর্বগমান 

ঘোল উহ্নাতে মিশ্রিত করিবে । 

দাঁড়িমাদ্য চরণ | শ্নৈম্মিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 
রোগ্মীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে । গ্রহণী, অতীস্ার, অর্শঃ, কাস 
প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ওধধ সেবনে বিনষ্ট হয়। 

দাড়িমাদ্য চুর্ণ। দাড়িমচুর্ণ ১৬ তোলা, খাড়গুড় ৬৪ তোলা, ৩ ঠ, পিপুল,ও মরিচ 
প্রত্যেকে ২৪ তোলা, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা! প্রত্যেকে ৮ তোল! ; এই সমস্তচুরণ 

মিশ্রিত করিবে মাত্রা 1, তোল! | | 

স্থধানিধি রম। প্রেমিক বা কফপ্রধান সান্লিপাতিকরোগে অরুচি 

প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ বিহচিক, অগ্রিমান্দ্, আমবাত, হৃৎশুল প্রন্তৃতি 

রোগে অরুচি হইলে; এই ৪ ধধ রোগীকে ইচ্ষুগুড় সহ সেবন করিতে দিবে। 
হৃধানিখিরস। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য | 

' কলভ্ংস | শ্লেশ্মিক ব শ্লেম্মোন্বন সানিপাতিকৰোগের পুরাতন অবস্থায় 
অরুচি প্রকাশ পাইলে,এই ওঁষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে । 
ইহা দ্বাঝঞজও ভঙ্গ ও বিনষ্ট হয়। 
ফলহজণজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ ১০টা, পিপুল ২*টা, আদ] ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় 

৮ তোলা, কাজি ১২ পের, বিট.লবণ ৮ তোলা এই সমস্ত একত্র করত মস্থনদগুদ্বার] আলো- 

ডিত করিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগে্বন্ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ 

ভোল। করিয়। মিশ্রিত করিবে। 

স্থবলোচনাভ্র | বাতিক, পৈত্িক, গ্নৈম্মিক, ব৷ সান্লিপাতিকবরোগে 
অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ ব্লগের নূতন ব৷ পুরাতন অবস্থায় 

ব্রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ কাস, শ্বাস, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ। যকৎ, তগন্দর, 

শ্লীহা, অিমান্দ্য, শোধ, মেহ, কুষ্ঠ, শূল, অল্পপিত্ত) রক্তপিতত, অর্শঃ) বমি, 

দাহ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলেও প্রয়োগ করা যায়। 
ক অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, এবং চই, কুলের শাস, বেণার মূল, 

জামলা, আমরুলশাক ও ছোলজলেবু । ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা ॥ এই সকল 

মর্দন করিবে। মাত্রা ।* আনা। 

আর্ডুকমাতুলুঙ্গাবলেহ | বাতিক, টৈতিক বা 'রাররারারে ৃ 
অরুচি প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ কামলা, পা, শোথ, শ্বাস, কাস, শ্লীহা। 
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শুর, গ্রস্থতি রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর নটি হইলে, এই ওবধ 
সেবন করিতে দিবে ।. ইহ! কোষ্ঠদ্ধিকারক সুতরাং উদরামহ থাকিবে, 
সেবন করাইবে ন!। 

ার্ডক্ষধাতুলুঙ্গাযলেহ। আদার রস ৪ লের, ইক্ছুগুড় ২ সের,টাবালেরুর লগ অর্ধ সের. 
এই মবস্ত বহু অগ্রির তাপে পাক করিবে এবং গাড় হইয়! জাসিলে, উহাতে দারুচিনি, 
তেজপাতা, এল্লাইচ, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হপ্িতকী, আমলা, বহেড়া, ছুরালতা, রক্তচিতা, 
পিপুলদূল, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীর!, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। 

যমানীষাড়ব | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্বিক, বা সান্লিপাতিকঠ্রাগে 
অরুচি প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই গুধধ সেবন করিতে দ্িবে। হৃঞ্রোগ, 

পার্খ্বশুল, বিবন্ধ। আনাহ, কান; শ্বাস, অর্শঃ প্রস্ততি রোগে অরুচি ধাকিলেও 

ইহ! সেবন করিতে দেওয়া যার। এই গুঁধধ মগপরোধক ও অগ্নিবর্ধক, সুতরাং 

গ্রহন বা পুরাতন অতীসারে অরুচি থাকিলে, অতি উপকারী । ইহ। অগ্নি- 
বর্ধক ও বায়ুর অন্থলোষক,এই জন্ত বাতরোগেও দেবন করিতে দেওয়। যায় । 
অন্থপান--জল। . 

যমানীষাড়র। যম। . (কন ত্ঁভুল, শুঠ, অ্পবেতস, দাড়িম, টর্ককুল; এই সমুদয় 

প্রত্যেকে ২ (তোলা, ধ্ সৌবচ্চললবণ, জীরা, দারুচিনি, ইহাদের শি [চিতালা, 

পিপুল ১**ট1, মরিচ ২*০টা, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা । এই সকল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা |. 

আনা বা। তোলা, ।, 

অরুচিরোগে_ পথ্য । 
অরুচিরোগে নানাপ্রকারে প্রস্তুত কুচিকারক অব্রপানীয্ নানাবিধ আচার 

ও জন্নঘধুর দ্রব্য হিতকর । সাধারণতঃ পুরাতন তঙুলের অন্ন, মুগ, মস্থর ও 

ছোল। গ্রভৃতির দাইল, চেঙ্গ, ইলিশ, মৌরলা', পুটি, খলিসা,রুই প্রভৃতি যৎস্য.; 
মাছের ভিষ, কুমড়া, পটোল, ওল, পল্তা, কচিবেগুণ, শঙ্জিনার খাড়া, মোচা 

বেতের ডগা কচিমূল! প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জনাদ্দি এবং ছাগ, মৃগ, প্রভৃতির 
মাংসের ঘুষ, রোগীকে ব্যবস্থা করিবে । কোনও রোগের পুরাতন অবস্থায় 
অরুচি হইলে, এবং রোগীর অননপধ্য সহ হইলে, চাল্তা, ছোলক্স, ঘ্বৃত, ছুষ্ধ, 
দধি। কচিতালের শাঁস, তক্র; চিনি প্রভৃতি দ্রব্য প্রধান কর| যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পুর্ণ । 
















